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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 50 ลานบาท
โดยนายพิชญ โพธารามิก บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในป 2556 และยายหลักทรัพย
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
ทั้งนี้ กลุมบริษัท โมโน ซึ่งเปนผูนํา "Entertainment Content Creator" อันดับ 1 ของเมืองไทย ทําธุรกิจดานสื่อและ
ใหบริการขอมูล (Media and Content Business) โดยเริ่มใหบริการผานสื่ออินเทอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซตแหลงรวม
เกมและชุมชนออนไลน และพัฒนารูปแบบมาเปนเว็บไซตวาไรตี้สําหรับวัยรุน รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิตี้ขนาดใหญ
ที่มีเนื้อหาสาระบันเทิงมากมายและเปนที่รูจักกันดีอยาง www.mthai.com แหลงรวมวีดีโอที่มีจํานวนผูเขาเยี่ยมชม
เพิ่มมากขึ้นเปนอันดับตนๆ ของประเทศ
พร อ มด ว ยการให บ ริ ก ารด า นธุ ร กิ จ บริ ก ารเสริ ม บนโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ที่ บ ริ ษั ท ได ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร ว มกั บ ผู ใ ห บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายใหญของประเทศ โดยเริ่มตนใหบริการในรูปแบบ Interactive SMS on TV
ซึ่งผูชมสามารถแสดงความคิดเห็นผาน Short Message Service (SMS) เพื่อแสดงผลบนหนาจอโทรทัศนแบบ Real
Time ผานทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนที่แรก และกลายมาเปนตนแบบที่รายการโทรทัศนตางๆ นําไปใช
อยางแพรหลายในปจจุบัน และขยายพัฒนาบริการ SMS ทั้งในรูปแบบการดาวนโหลดภาพและเสียง การใหขอมูล
ขา วสาร การเลนเกม รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สําหรับสมารทโฟน ซึ่งบริการเหลา นี้ยัง ถูกนําไปพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในตางประเทศอีกดวย
นอกจากนี้ บริ ษัท ได จัดตั้ ง บริ ษัท ในเครื อ และขยายการใหบ ริ การไปในสื่อ อื่ น ๆ เพิ่ม เติม รวมทั้ง ดํา เนิน ธุรกิ จการ
ใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) ซึ่งทําใหธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและสงเสริมกันแบบครบวงจร อัน
ประกอบดวย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร และในป 2557 ภายหลัง
จากที่บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเขารวมและเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตการใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษัทไดเปดใหบริการสถานีโทรทัศน
“โมโน ทเวนตี้ไนน” (MONO29) ภายใตคอนเซ็ปต “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรี่สดังมากที่สุด” ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลัก
ของกลุมบริษัท
สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุน ในป 2555 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ดวยทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท (โดยมีหุนสามัญ
จํานวน 1,400 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) บริษัทไดรับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนรวม 2,702.75 ลาน
บาท ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําไปใชลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
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เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลานบาท เปน
462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,220 ลานหุน และจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม สําหรับรองรับการ
จา ยหุ น ปนผล และรองรับ การใช สิท ธิ ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิที่จ ะซื้อ หุน สามั ญ ของบริษั ท ครั้ง ที่ 1 (MONO–W1)
เพื่อ ใหมี คุณ สมบัติ ใ นการย า ยเขา จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรั พ ยแ หง ประเทศไทย (SET) และไดดํา เนิน การยา ย
หลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 รวมถึงการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนอยางตอเนื่องในอนาคต
และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุนคงเหลือ
จากการจายปนผลเปนหุนสามัญครั้งกอน และมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 308
ลานหุน ซึ่งทําใหปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 492,799,997.50 บาท และทุนจดทะเบียน
ชําระแลว 310,093,553.70 บาท
ปจจุบัน บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 15 บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบดวย
1) ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
 ธุ ร กิ จโมบายอิ น เทอร เ น็ ต ตอบสนองความต องการของผู บ ริ โภคโดยให บ ริ การข อมู ลข าวสารและ
สาระบันเทิงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอรเน็ต ประกอบดวยบริการที่หลากหลายทั้งบริการ Short
Message Service (SMS) บริการ Interactive Voice Response (IVR) ผานหมายเลข 1900-108-XXX
และ *336 บริการเสียงเพลงรอสาย บริการ Mobile Site สําหรับรองรับการเขาชมเว็บไซตผานมือถือ และ
บริการแอพพลิเคชั่นสําหรับสมารทโฟน เชน แอพพลิเคชั่น Mono29 Shake (รวมสนุกกับเกมของชอง
MONO29) Gossip Exclusive (ขอมูลเบื้องลึกดารา) เปนตน
พรอมทั้งการใหบริการเว็บไซตคอมมูนิตี้ขนาดใหญ ที่เปนที่รูจักกันดีในกลุมวัยรุนวันทํางาน มีสถิติผูเขาชม
เปนอันดับตนๆของประเทศ อยาง www.mthai.com และเว็บไซตใหบริการจองที่พักออนไลน ไดแก
www.hotelsthailand.com และ www.hotelthailand.com ซึ่งบริษัทไดพัฒนารูปแบบเว็บไซตเพื่อรองรับ
การใชงานของลูกคาโดยตอบสนองทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังขยาย
ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ตไปยังตางประเทศ
 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ เปนผูผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุคที่นําเสนอ
เนื้อ หา สาระความบัน เทิง ซึ่ง ครอบคลุมไลฟส ไตลแ ละเนื้อ หาหลากหลายแนว ซึ่ง ไดรับ ลิข สิท ธิ์จาก
นักเขียนและเจาของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งพัฒนาตอยอดในรูปแบบ
E-Book ผานเว็บไซตและสมารทโฟน ภายใตชื่อ Mbookstore ซึ่งเปนแหลงรวม Online Digital Book
Store โดยมีบริการตางๆ ดังนี้
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นิตยสารสําหรับผูชาย ไดแก อะลัวร (A’Lure) รัช (Rush) และนิตยสารลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย
(LIVERPOOL FC Thai Edition) นิตยสารสําหรับผูหญิงและไลฟสไตลตางๆ ไดแก กอซซิปสตาร
(Gossip Star) แคมปส สตาร (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) และสแนป ซิกเนเจอร (Snap
Signature) รวมถึงหนังสือ และพ็อคเก็ตบุค โดยสํานักพิมพภายใต โมโนพับลิชชิ่ง ซึ่งในป 2558 เปดตัว
อีก 3 สํานักพิมพ คือ สํานักพิมพแม็กซ (MAXX) นําเสนอหนังสือนิยายแนวสืบสวนสอบสวน อาชญกรรม
สํานักพิมพกี๊ก บุค (Geek Book) ถายทอดไลฟสไตลตางๆ ที่นาสนใจ ทั้งเรื่องของ ภาพยนตร ดนตรี
ภาพถาย ฯลฯ และสํานักพิมพมูฟ (Move) นําเสนอหลักการและแนวคิดการบริหาร
 ธุรกิจสื่อทีวี ประกอบธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนนคุณภาพ
เพื่อสรางความบันเทิงใหผูชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามชอง “โมโน ทเวนตี้ไนน” (MONO29) ภายใต
สโลแกน ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด จากสตูดิโอชั้นนําตางประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดย
สามารถรั บ ชมได แ บบ 2 ภาษา ทั้ ง ทางโทรทั ศ น เว็ บ ไซต และแอพพลิ เ คชั่ น รวมถึ ง เป น ผู ผ ลิ ต และ
สรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิง สําหรับออกอากาศผานทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในนาม
ชอง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภายใตสโลแกน ความสนุกไมมีวันจบ
 ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง
ภายใตคลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเปนคลื่นวิทยุที่เปดเพลงจากทุกยุค รวมไวในหนึ่งเดียว ใน
รูปแบบ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคสําหรับคนทุกวัย มีทั้งเพลงไทย และเพลงสากล โดยเริ่ม
ออกอากาศตนป 2558
2) ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
 ธุรกิจเพลง เปนผูผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปนและเพลงในนามคายโมโน มิวสิค เนน
การใหบริการในรูปแบบดิจิตอล ผานชองทางยูทูป แชนแนล (Youtube Channel) ซึ่งมีผูติดตามอยู
มากกวา 700,000 คน การฟงและดาวนโหลดผานคลังเพลงออนไลน (Online Streaming) ไดแก iTunes
KKBox Deezer รวมทั้งการจําหนายซีดี วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภาพของศิลปน และงานโชวศิลปน
(ShowBiz) โดยมีศิลปนของคาย อาทิ พีท พีระ หนึ่ง อภิวัฒน วงจี - ทเวนตี้ ฯลฯ
 ธุรกิจภาพยนตร เนนการใหบริการเกี่ยวกับภาพยนตรครบวงจร ตั้งแตการผลิตภาพยนตรคุณภาพโดย
คายโมโน พิคเจอร เปนผูจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายภาพยนตรชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่ อ นํ า ออกฉายในโรงภาพยนตร รวมทั้ ง การขายลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห ส ายหนั ง ต า งจั ง หวั ด เคเบิ ล ที วี
สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตรไทยใหกับตางประเทศ รวมถึงการนําภาพยนตรที่ผลิตเอง
และภาพยนตรที่ไดลิขสิทธิ์มา นํามาใหบริการผานสื่อทุกชองทางของบริษัทอีกทางหนึ่งดวย

รวมถึง

บริการ Online Movie Streaming ยังมาเสริมใหธุรกิจเติบโตดวยการใหบริการภาพยนตรกวา 10,000
ชั่วโมง ผานเว็บไซต Doonung.com ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อบริการเปน MonoMaxxx.com
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วิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร สาระความบันเทิง
(Content Provider) ทุกรูปแบบ โดยดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน การเปนผูนําทางดานความบันเทิงแบบครบวงจร ผาน
เทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟสไตลในโลกดิจิตอล
กลุมบริษัทโมโน เนนการสรางการเติบโตใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและ
ระบบตางๆ ทั้งระบบจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมาโดยตลอด
สรางที มงานและบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ สงเสริมและสนับ สนุนใหบุคลากรไดรับ การพัฒนา บนพื้นฐาน
คานิยมหลักขององคกร ซึ่งประกอบดวย การทํางานเปนทีม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สะทอนใหเห็นผานพันธกิจที่กลุมบริษัทมุงเนน ดังนี้
- สรางสรรคสาระความบันเทิงที่สรางคุณคาและความสุขในทุกรูปแบบ
- เสริมสรางเครือขายโซเชียลเน็ตเวิรค ดวยการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ กาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
- แสวงหาโอกาสและชองทางธุรกิจใหมๆ และขยายตลาดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- สนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตคุณภาพชีวิตที่ดี
- สงเสริม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
หนึ่งในเปาหมายของบริษัท คือความเปนผูนําตลาดในธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย โดย
มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑอยางตอเนื่องในทุกๆกลุมธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา Content และ Application
ใหมๆ ทั้งทางดานสารสนเทศ บันเทิง และเกมออนไลน เพื่อตอบโจทยและเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของกลุมลูกคา
ไดอยางครบถวน นอกจากนี้บริษัท ยังมีแผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่บริษัททําอยู
และสามารถสนับสนุน ซึ่งกันและกันได โดยมีแผนที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจดว ยการเขารวมกับพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจสูตางประเทศ โดยใชความเชี่ยวชาญจากธุรกิจหลักที่มีนําไปตอยอด และปรับ
รูปแบบเนื้อหาใหเขากับความนิยมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ ซึ่งในป 2558 บริษัทเริ่มเขาไปทําการศึกษาธุรกิจการ
ใหบริการเสริมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และไดเปนพันธมิตรที่ดีกับบริษัทเทเลนอรของ
นอรเวย ผูซึ่งชนะการประมูลและไดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซึ่งถือเปน
อีกหนึ่งโอกาสอันดีในการที่กลุมบริษัทจะขยายธุรกิจดังกลาว
ในชวง 2 ปที่ผานมา ธุรกิจสื่อทีวีไดกาวเขามาเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ภายใต สถานีโทรทัศน “โมโน
ทเวนตี้ไนน” (MONO29) ซึ่งแพรภาพออกอากาศตั้งแตเดือนเมษายน 2557 เปนตนมา บริษัทมุงเนนนําเสนอรายการที่มี
คุณภาพ ควบคูไปกับความบันเทิงที่สรางสรรคใหกับผูชมรายการ ทุกเพศ ทุกวัย และมีการกําหนดทิศทางชองที่ชัดเจน ใน
การเปนชอง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ในฐานะผูเลนหนาใหมในวงการฟรีทีวี ชอง MONO29 ไดผลตอบรับจาก
ผูชมเปนที่นาพอใจ มียอดเรตติ้งของผูชมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพียงระยะเวลา 2 ปไดกาวขึ้นมาเปนชองอันดับที่ 5 ของชอง
ทีวีดิจิตอลทั้งหมด และมีเปาหมายที่จะกาวสูในอันดับเรตติ้ง 1 ใน 3 ของชองที่ผูชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมีสวนแบงทาง
การตลาดที่ 5 – 10 % ของมูลคารวมของตลาดโฆษณาผานสื่อทีวีในปจจุบัน ซึ่งจะเปนชองทางหลักที่จะสรางรายไดให
กลุมบริษัทเติบโตตอไปในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2558 - วันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดยายหลักทรัพย “MONO”
“MONO-W1” จากตลาด mai มาเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

และ

- วันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 งานเปดตัวภาพยนตรฟอรมยักษแหงป "Dragon Blade ดาบมังกรฟด" ผลงาน
สรางของซุปเปอรสตารชาวฮองกง เฉินหลง นําทัพนักแสดงนํา จอหน คูแซค เอเดรียน โบรดี้ ชอย ชีวอน
(ซุปเปอรจูเนียร) หลินเผิง ฯลฯ เดินพรมแดงเขารวมงานกาลาพรีเมียรอยางยิ่งใหญกับกิจกรรม "ดรากอน
เบลด กาลาไนท อิน แบงค็อก" ณ ศูนยการคาสยามพารากอน โดยคายโมโนฟลม ผูนําเขาภาพยนตรเรื่องนี้
มาฉายในประเทศไทย
- วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ในเครือ โมโนกรุป เริ่มการกอสรางสตูดิโอถายทํา
บนพื้นที่ 12 ไร ถนนชัยพฤกษ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย อาคารสตูดิโอ
ถายทํา 2 อาคาร และอาคารสําหรับการจัดการแขงขันกีฬา 1 อาคาร โดยมีมูลคาการกอสรางรวมทั้งสิ้น
300 ลานบาท
- วันที่ 24 มีนาคม 2558 โมโนกรุป แตกไลนธุรกิจ “โมโนเรดิโอ” เปดตัวคลื่นใหม “เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม”
(FresZ 91.5 FM) ที่มาพรอมคอนเซปต FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคสําหรับคนทุกวัย
ภายใตชื่องาน “เฟร็ซ สตารท แกรนด โอเพนนิ่ง เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” ณ ศูนยการสยามพารากอน
- เดือนพฤษภาคม โมโนพับลิชชิ่งเปดสํานักพิมพใหม คือ สํานักพิมพแม็กซ (MAXX) นําเสนอหนังสือนิยาย
แปลจากตางประเทศ ทั้งตะวันตกและเอเชีย แนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม ไซไฟ ฯลฯ เปดตัวดวย
นิยายชุด “Wayward Pines Trilogy” เขียนโดย Blake Crouch เปนนิยายที่ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลนิยายระทึก
ขวัญแหงป International Thriller Award 2013
- เดือ นมิถุน ายน ตลาดหลักทรัพ ยแหง ประเทศไทย ประกาศรายชื่อ หลักทรั พ ยที่ ใ ชคํานวณดัชนี SET50
SET100 และ SETHD ในรอบ 6 เดือนหลังของป 2558 ( มีผลตั้งแต 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558 ) ซึ่ง
หลักทรัพย “MONO” ไดรับคัดเลือกเขาสูหลักทรัพยในดัชนี SET100 เปนครั้งแรก
- วันที่ 27 มิถุนายน 2558 สถานีโทรทัศนชอง MONO29 จับมือกับโปรโมเตอรดัง เกียรติกรีรินทร โปรโมชั่น
จัดการแขงขันชกมวยอันยิ่งใหญ “โมโน 29 บิ๊กไฟตศึกดวลกําปนสะทานโลก” ณ สนามกีฬา อินดอร
สเตเดียม หัวหมาก “อํานาจ เกษตรพัฒนา” แชมปโลกรุนฟลายเวทของสหพันธมวยนานาชาติ (IBF)
พบกับ จอหน รีล คาซิเมโร” รองแชมปอันดับ 1 ชาวฟลิปปนส ซึ่งอํานาจสามารถสรางประวัติศาสตร
มวยโลกใหเมืองไทย ดวยการปองกันตําแหนงแชมปโลกครั้งที่ 4 ไดสําเร็จดวยคะแนนเปนเอกฉันท โดย
ดําเนินการถายทอดสดใหชมและเชียรผานทีวีดิจิตอลชอง MONO29
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กอตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด (Mono Talent Studio)
โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
บริหารและดูแลจัดหานักแสดง ศิลปน

สวนที่ 1 หัวขอที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 5

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนสําหรับกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ ออกอากาศผานทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ในนามชองโมโน
พลัส (Mono Plus) ภายใตสโลแกน “ความสนุกไมมีวันจบ” นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนนคุณภาพและ
สรางความบันเทิงใหผูชมตลอด 24 ชั่วโมง
- เดือนกรกฎาคม บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ไดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรตางประเทศจากคายหนังยักษใหญของ
ไทย คือ บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อออกอากาศทางชอง MONO29 เอาใจคอหนัง
ตางประเทศอยางจุใจ รวมถึงใหบริการผานระบบวิดีโอออนดีมานดทางเว็บไซต MonoMaxxx.com
- เดือนตุลาคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
(CGR) ประจําป 2558 โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดรับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว
- วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ทีมโมโนแวมไพรบาสเก็ตบอลคลับ ชนะเลิศการแขงขัน ไทยแลนดบาสเกตบอลลีก
2015 (TBL) ซึ่งจัดขึ้นเปนปที่ 4 พรอมรับรางวัลชนะเลิศ 1 ลานบาท และเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวม
ศึกบาสเกตบอลชิงแชมปอาเซียน 2015
- เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน โมโนพับลิชชิ่งเปด 2 สํานักพิมพใหม คือ สํานักพิมพกี๊ก บุค (Geek Book) และ
สํานักพิมพมูฟ (Move) โดยสํานักพิมพ Geek Book ถายทอดเรื่องราวเฉพาะดานหรือไลฟสไตลตางๆ อาทิ
ภาพยนตร ดนตรี ภาพถาย การเดินทาง เชน หนังสือ “ชีวิต/ความฝน/นิวยอรก (Humans of New York)” “คํานึงถึง
บางคน (Everybody is somebody)” และ “ทองยุโรปไมไดเปนเหมือนฝน” สวนสํานักพิมพ Move นําเสนอ
หลักการและแนวคิดการบริหาร ปรัชญาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง หรื อบุคคลที่สรางแรงบันดาลใจ เช น หนังสือ
“Xiaomi กลยุทธปนแบรนดหมื่นลานแบบเสียวหมี่” และ “สตีเวน เจอรรารด ตํานานตลอดกาลแหงแอนฟลด”
- วันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงชองโทรทัศนสําหรับทีวีดิจิตอลตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มี
ผลทําใหผูประกอบการโทรทัศนในระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลตองจัดใหมีรายการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการ
ทั่วไป (ชองทีวีดิจิตอล) ไวที่ชองรายการ 1 – 36 เพื่อใหประชาชนสามารถจําเลขชองไดเมื่อดูรายการทีวี
ดิจิตอลจากแพลตฟอรมที่ตางกัน ดังนั้น สถานีโทรทัศนชอง MONO29 จึงจัดอยูในหมายเลข 29 ทุกโครงขาย
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 จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท โมโน สปอรต
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดการแขงขันกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแขงขัน
กีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหาร จัดการทีมกีฬา และจัดตั้งสโมสรกีฬา
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- วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 มีมติอนุมัติใหนําเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัท เพื่อใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซึ่งใบอนุญาตใหใ ชคลื่ นความถี่เพื่อใหบ ริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จากกสทช. และการใหสัตยาบันการ
ดําเนินการใดๆ 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)
: การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการ และการใหบริการโทรทัศน ไดแก การ
ลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของ เปนตน มูลคารวมประมาณ 120 ลานบาท
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติใหสัตยาบันรายการดังกลาว
- 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 ที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน
- 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
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- 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 รวมถึง 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
- 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
- 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 เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม ประกาศความพรอมในการใหบริการโฆษณาบนวีดีโอแบบ
Interaction ดวยเทคโนโลยี VAST1 และ VPAID1 เปนรายแรกๆ ของประเทศไทย ทําใหโฆษณาสามารถตอบสนอง
ลูกเลน และการนําเสนอเนื้อหาหลากหลายมิติมากกวาเดิม เพื่อกระตุนการรับชมโฆษณาที่แปลกใหม

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 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 บอย
แบนดนองใหม Evo Nine และเพลง Cliché ของศิลปนเกิรลกรุป Candy Mafia เพื่อรุกตลาดตางประเทศ
และเตรียมพรอมเขาสู AEC โดยใชทีม Production House อันดับหนึ่งของเกาหลี ZanyBros เปนผูจัดทํา
มิวสิควีดีโอ ซึ่งมีเนื้อรองเปนภาษาอังกฤษ และจัดทําซับไตเติ้ลอีก 7 ภาษา
- เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทเขาทําสัญญาการเปนหุนสวนทางการตลาดระดับภูมิภาคในการใหบริการ
ขอมูลคอนเทนทผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Regional Marketing Partnership Mobile Agreement) กับสโมสร
ลิเวอรพูล โดยเปนคูคาแตเพียงผูเดียวที่ถือสิทธิ์เนื้อหาผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งลิเวอรพูลเปนหนึ่งในสโมสรฟุตบอลชื่อดังของโลก
- 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)
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โครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีบริษัทยอยทั้งสิ้น 15 บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สาย
ธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
(Entertainment Business) โดยมีภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
1. บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด หรือ Mono Gen จัดตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 132 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสาร และ พ็อคเก็ตบุคที่นําเสนอ
เนื้อหา สาระความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมไลฟสไตลและเนื้อหาหลากหลายแนว ซึ่งไดรับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจาของ
ผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีนิตยสารที่เปนที่รูจัก อาทิเชน นิตยสารกอซซิปสตาร (Gossip
Star) ไบโอสโคป (Bioscope) รัช (Rush) ลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai Edition) เปนตน
อีกทั้งพัฒนาตอยอดในรูปแบบ E-Book ผานเว็บไซตและสมารทโฟน ภายใตชื่อ Mbookstore ซึ่งเปนแหลงรวม
Online Digital Book Store ในสวนการขายโฆษณาหนาสิ่งพิมพ มีทั้งการขายตรงใหแกเจาของสินคา และขายผาน
บริษัทโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีสวนแบงรายไดจากการขายเนื้อหาในรูปแบบบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และสื่อ
อินเทอรเน็ตบนเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม
2. บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด หรือ Mono Travel จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 20 ลานบาท ประกอบธุรกิจใหบริการจองที่พักแกลูกคาผานทางเว็บไซต ไดแก
www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com www.passionasia.com และ www.monoplanet.com
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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)
4. บริษัท โมโน ฟลม จํากัด หรือ Mono Film จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลว 46 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรคุณภาพ ในนามคาย
โมโน พิคเจอร นําออกฉายในโรงภาพยนตร ขายลิขสิทธิ์ใหสายหนังตางจังหวัด เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และ
ขายสิทธิ์ใหกับตางประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศมาใหบริการในรูปแบบตางๆ
5. บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด หรือ Mono Production จัดตั้งขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรี ยกชํ าระแล ว 320 ล านบาท ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและสร างสรรค รายการโทรทั ศน ประเภทบั นเทิ ง เพื่ อแพร ภาพ
ออกอากาศผานระบบทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี สมารทโฟนและอินเทอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ในนามชอง “โมโน พลัส”
(MONO PLUS) ภายใตสโลแกน “ความสนุกไมมีวันจบ” โดยมีรายไดหลักจากการจําหนายโฆษณาใหกับผูสนับสนุน
รายการ หรือเจาของสินคาหรือบริการตางๆ อัตราคาโฆษณาขึ้นอยูกับความนิยมของรายการและชวงเวลาออกอากาศ
6. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 1,000 ลานรูเปยห หรือประมาณ 3.20 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตและใหบริการขอมูลในประเทศ
อินโดนีเซียผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยปรับปรุงเนื้อหาเดิมที่ใชในประเทศไทยใหเขากับความนิยมของกลุมลูกคา
และใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย
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 มีสวนงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อเสริมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ของบริษัท
8. Mono Technology Korea Corporation หรือ Mono Korea จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2554 ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 610 ลานวอน หรือประมาณ 18.5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตและใหบริการขอมูล
ในประเทศเกาหลีใต ผานสื่ออินเทอรเน็ต และสื่อทีวี ในรูปแบบบริการวิดีโอภายในประเทศ (ทั้งละคร ภาพยนต และ
อื่นๆ) รวมถึงการจัดหาคอนเทนตที่มีคุณภาพจากประเทศเกาหลีใตในหลากหลายรูปแบบ สําหรับสนับสนุนการ
ใหบริการของกลุมบริษัทโมโน
9. Mono Technology Vietnam Company Limited หรือ Mono Vietnam จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว 6,374.40 ลานดองเวียดนาม หรือประมาณ 10 ลานบาท เนนธุรกิจหลักใน
การผลิตและใหบริการขอมูลในประเทศเวียดนามผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และทางอินเทอรเน็ต
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10. บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 500 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิตอล ในนามชอง MONO29 ภายใตสโลแกน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี
ซีรี่สดังมากที่สุด” จากสตูดิโอชั้นนําตางประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรับชมไดแบบ 2 ภาษา ทั้งทาง
โทรทัศน เว็บไซต และแอพพลิเคชั่น
11. บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด หรือ Mono Sport Ent 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 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว 1 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใตคลื่นวิทยุ
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเปนคลื่นวิทยุที่เปดเพลงจากทุกยุค รวมไวในหนึ่งเดียว เริ่มออกอากาศตนป 2558
14. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Radio Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศ
ผานสถานีวิทยุกระจายเสียง
15. บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด หรือ Mono Talent Studio จัดตั้งขึ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารศิลปน การออกผลงาน และการจัดการงาน
ตางๆ เพื่อสรางรายไดใหกับศิลปน รวมถึงการพัฒนาและสงเสริมภาพลักษณใหกับศิลปน
ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
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 2556 – 2558 เปนดังนี้
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ดําเนินการ % การถือหุน
โดยบริษัท ของบริษทั
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ประเภทรายไดตามกลุมธุรกิจ
1.กลุมธุรกิจสือ่ และใหบริการขอมูล
1) ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต

2) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 2/

Mono Tech

-

Mono Info
Mono Travel
Mono Indo
Mono Korea
Mono Vietnam

100
100
100
100
100

Mono Gen

100

รายไดรวม

75.95 1,208.86

75.40 1,030.44

49.61

129.44

8.64

81.73

5.10

99.23

5.15

41.12

2.75

121.92

7.60

626.74

32.56

100
100

-

-

-

-

1.87

0.10

100
100
100

53.09

3.54

28.32

1.76

43.15

2.24

3.07
85.48
93.95 1,526.31

5.33
95.19

161.79
5.14
1,892.96

8.40
0.27
98.33

4.81

32.18

1.67

3) ธุรกิจสื่อทีวี 2/

Mono
Production
Mono
Broadcast1/
4) ธุรกิจสื่อวิทยุ
Mono Radio
Mono Radio
Broadcast
2. กลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
1) ธุรกิจเพลง 2/
Mono Ent
Mono Korea
2/
2) ธุรกิจภาพยนตร
Mono Film 1/
3) ธุรกิจอื่นๆ
รายไดจากการขายและใหบริการ
รวม
รายไดอื่น

1,137.67

100

46.06
1,407.38
90.58

6.05

77.11

1,497.96 100.00 1,603.42 100.00

1,925.14 100.00

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

สวนแบงการตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ ป 2558

ที่มา : เว็บไซตสํานักงาน กสทช.

รอยละของมูลคาตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
เปรียบเทียบไตรมาส 4/2557 และไตรมาส 4/2558

ที่มา : เว็บไซตสํานักงาน กสทช.

ป 2558 ประเทศไทยมีจํานวนเลขหมายการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รวม 83.1 ลานเลขหมาย และมีอัตราสวน
จํานวนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากรรวม (Penetration rate) เทากับรอยละ 123.5 ลดลงจากป 2557 ซึ่งมีอัตรา
อยูที่รอยละ 144.9 โดยลดลงรอยละ 21.4 เนื่องจากกําหนดระยะเวลาการลงทะเบียนซิมการดในระบบเติมเงินสิ้นสุดลง ทําให
หมายเลขถูกระงับการใชงานและถูกตัดสัญญาณในสวนซิมการดที่ไมไดลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งไมไดมีผลกระทบกับตลาด
การใหบริการขอมูลมากนัก
ทั้งนี้ มูลคาตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ประกอบดวย บริการเสียง (Voice) และบริการขอมูล (Non-Voice) ใน
ป 2557 และ คาดการณป 2558 มีมูลคาตลาดรวม 209,660 ลานบาท และ 237,658 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2558
มีสัดสวนการใหบริการดานขอมูลรอยละ 46.9 ของมูลคาตลาดรวม เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งอยูที่รอยละ 38.9 เพิ่มขึ้นรอยละ
8.0 แมวาภาพรวมตลาดจะมีรายไดหลักมาจากการใหบริการเสียง แตการเติบโตของตลาดเปนผลมาจากแรงขับเคลื่อน
ของการใหบริการขอมูลเปนหลัก เนื่องจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่พัฒนาการรับสงขอมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเพื่อการแขงขัน รวมถึงความนิยมในอุปกรณสมารทดีไวซ หรืออุปกรณสื่อสารอัน
ทันสมัยที่เพิ่มสูงขึ้น
บริษัทถือเปนหนึ่งในผูใหบริการคอนเทนตขนาดใหญ (Content Provider) ซึ่งผลิตสาระบันเทิงในรูปแบบตางๆ มี
ระบบเชื่อมตอใหบริการครบวงจรกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายหลักทั้ง 3 ราย คือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ซึ่ง
ใหบริการลูกคาครอบคลุมเลขหมายกวารอยละ 97.3 ของจํานวนเลขหมายทั้งหมด และที่ผานมาบริษัทไดใหบริการขอมูล
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง SMS IVR และ Mobile Site รวมถึงไดเรงสนับสนุนการพัฒนารูปแบบบริการดิจิตอลคอนเทนต
และแอพพลิเคชั่นใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค
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จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ในป 2553 – 2558

ที่มา : ศูนยขอมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช.

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) เปนแรงขับเคลื่อนหลักที่ทําใหตลาดอินเทอรเน็ตมีอัตราการ
ขยายตัวมาโดยตลอดหลายป ณ สิ้นป 2558 ขอมูลจากสํานักงาน กสทช. จํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด
มีจํานวน 6.4 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 9.5 ตอจํานวนประชากร 100 คน เพิ่มสูงขึ้นจากป 2553 - 2557 เฉลี่ยประมาณ
รอยละ 15 ตอป และจํานวนครัวเรือนที่เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คิดเปนรอยละ 31.1 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ
มูลคาโฆษณาผานสื่อดิจิตอลในป 2555 – 2558

สัดสวนรูปแบบการโฆษณาผานสื่อดิจิตอลในป 2556 – 2558

ที่มา : ผลสํารวจมูลคาเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อดิจิทัลป 2558 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) รวมกับทีเอ็นเอส

ในป 2558 จากผลสํารวจมูลคาเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อดิจิทัลในป 2558 ซึ่งขอมูลเก็บถึงเดือนมิถุนายน 2558
พบวางบโฆษณาผานสื่อดิจิทัลรวมทั้งปมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคารวมกวา 9,869 ลานบาทเติบโตขึ้นรอยละ
62 จาก 6,115 ลานบาทในป 2557 ขยายตัวมากกวาที่คาดการณไวในชวงตนปที่ 8,134 ลานบาท แตหากพิจารณาตาม
รูปแบบโฆษณาสื่อออนไลนที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ไดแก เฟซบุก วิดีโอบนยูทูป และโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ การโฆษณา
ในรูปแบบดิสเพลยแอดเวอรไทซิ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ทําใหบริษัทที่เปนผูใหบริการเว็บไซตอยางกลุมบริษัท
โมโน ตองมีการปรับตัว ทั้งการหาพันธมิตรทางคอนเทนต การพัฒนาคอนเทนตใหมๆ การทําการตลาดผานสื่อโซเชียล
มีเดีย และการใหบริการเว็บไซตที่สามารถตอบสนองอุปกรณสมารทดีไวซตางๆ ซึ่งทําใหเว็บไซต Mthai.com ของบริษัท
ยังคงไดรับความนิยม และติดอันดับเว็บไซตที่มีผูเขาเยี่ยมชมสูงสุดเปนอันดับ 4 ของประเทศ (จากสถิติของบริษัท ศูนยวิจัย
นวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2558)
สวนที่ 1 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 15
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รอยละของมูลคาการโฆษณาผานสื่อแตละประเภทในป 2558

ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ณ สิ้นป 2558 มูลคาการโฆษณาผานสื่อนิตยสาร มีมูลคา 4,227 ลานบาท คิดเปนรอยละ
3.5 ของมูลคาตลาดโฆษณารวม จากป 2557 ซึ่งมีมูลคา 4,931 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 14.3 และลดลงอยาง
ตอเนื่องจากป 2556 เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปใชสื่อโฆษณาอื่นๆเพิ่มขึ้น อยางสื่อทีวีดิจิตอล สื่อในโรง
ภาพยนตร สื่อขนสงมวลชน และสื่ออินเทอรเน็ตหรือโซเชียลมีเดียมากขึ้น เนื่องจากเชื่อวาสื่ออื่นๆเขาถึงกลุมผูบริโภคได
ดีกวา สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีเวลาอานนิตยสารลดลง สําหรับการแขงขันในตลาดนิตยสารคาดวาจะยังมี
การแขงขันสูงทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร ซึ่งทางบริษัทไดปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบริโภค ในการพัฒนาชองทางใหมๆ อยางแอพพลิเคชั่น Mbookstore เพื่อรองรับผูอานสมัยใหมที่นิยมใชสมารทโฟน
แท็บเล็ต รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑประเภทหนังสือ และพ็อคเก็ตบุค โดยการเลือกสรรแนวหนังสือที่นาสนใจ หรือคัดสรร
นักเขียนคุณภาพที่เปนที่รูจักและมีผูติดตามจํานวนมาก
 ธุรกิจสื่อทีวี ตลาดมูลคาการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน ถือเปนตลาดที่ใหญที่สุดในทุกสื่อ มีอัตราการเขาถึง
ประชากรรอยละ 98 ของประชากรไทยทั้งหมด และเปนแหลงรวมเม็ดเงินจากการโฆษณาที่มีมูลคามากที่สุด ซึ่งในป 2558
มีมูลคาการซื้อขายโฆษณาทางทีวีรวมถึง 84,511 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.1 ของเม็ดเงินทั้งหมดในอุตสาหกรรม
โฆษณา ซึ่งแบงเปนมูลคาโฆษณาทางทีวีอนาล็อกรอยละ 47.0 ทีวีดิจิตอลรอยละ 17.1 และทีวีเคเบิล/ดาวเทียมรอยละ 5.0
หลังจากที่มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล จากเดิมที่มีชองฟรีทีวีอนาล็อก จํานวน
6 ชอง ทําใหเกิดจํานวนชองเพิ่มขึ้นจากระบบทีวีดิจิตอลอีก 24 ชอง ซึ่งเริ่มเปดใหบริการตั้งแตเมษายน 2557 ถือเปน
จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมโทรทัศนในประเทศไทยครั้งสําคัญ สื่อทีวีเปลี่ยนแปลงไปสูการแขงขันที่เสรีมากขึ้น เปนการ
สรางความหลากหลายในแงเนื้อหา ลดการผูกขาดความเปนเจาของสื่อลง มีการแขงขันในแงธุรกิจเชาเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้น
ชว ยใหบ ริษัท หรือ องคก รธุรกิจที่ตอ งการประชาสัมพัน ธผลิตภัณ ฑห รือ บริการมีท างเลือ กมากขึ้น และแนวโนมอัต รา
คาโฆษณาเฉลี่ยที่ลดลง โดยมีการคาดการณวาเม็ดเงินโฆษณา จะเกิดการกระจายตัวอยางสมดุลตามฐานผูชมมากขึ้น
เนื่องจากดิจิตอลทีวีมีระบบการวัดเรตติ้งที่แมนยํา ซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือใหแกผูซื้อเวลาโฆษณามากกวาระบบเดิม
อีกทั้งมีการจัดหมวดหมูที่ชัดเจนทําใหผูซื้อโฆษณาสามารถเลือกซื้อเวลากับชองสถานีที่ตรงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น และ
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จากการคาดการณของกสทช. ในชวง 5 ปขางหนาของการเปลี่ยนสูทีวีดิจิตอลจะชวยกระตุนเม็ดเงินในอุตสาหกรรม
โฆษณาใหเติบโตขึ้นเปนเทาตัวจากปจจุบัน
จากจํานวนชองทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น ผูประกอบการมีการปรับอัตราคาโฆษณาลงเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ โดย
ป 2558 มีมูลคาโฆษณาผานทีวีดิจิตอล 20,930 ลานบาท แมวาจะเพิ่มขึ้นจากป 2557 ถึงรอยละ 143.9 แตเมื่อเทียบกับ
ทีวีอนาล็อก 57,526 ลานบาท ยังคงเปนสัดสวนที่ไมสูงมากนัก ทั้งนี้ แมวาจะมีหลายปจจัยที่ทําใหการเติบโตไมเปนไป
ตามที่คาด อาทิ สภาวะเศรษฐกิจที่สงผลตอการจับจายใชสอยและการลงโฆษณาของเจาของสินคาและบริการ การขยาย
โครงขายทีวีดิจิตอล Multiplexer (MUX) และปจจัยอื่นๆที่เปนแรงสนับสนุนการเปลี่ยนผานจากทีวีอนาล็อกสูดิจิตอล แต
บริษัทยังมุงเนนการผลิต จัดหา และนําเสนอรายการที่มีคุณภาพ คอนเทนตระดับพรีเมียมและการวางตําแหนงทางการ
ตลาดที่ชัดเจน ทําใหเรตติ้งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเดือนธันวาคม 2558 มีอัตรารอยละของจํานวนคนดู
โทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยตอนาที อายุ 4 ปขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร – วันอาทิตย เวลา 6.00 – 23.59 น. อยูที่
0.373 ซึ่งอยูในอันดับที่ 5 ของชองฟรีทีวีทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนการกาวกระโดดสําหรับชองนองใหมในแวดวงฟรีทีวีอยางดี
รอยละของจํานวนคนดูโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยตอนาที
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558
หมายเลข
เรตติ้ง ป 2558
อันดับ
ชอง
ชอง
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
1
35
ชอง 7
2.600
2.796
2.849
3.108
2.505
2
33
ชอง 3 HD
2.153
1.899
1.798
1.972
2.064
3
23
ชอง เวิรคพอยท ทีวี
0.648
0.724
0.716
0.811
0.710
4
27
ชอง 8 อารเอส
0.390
0.459
0.502
0.521
0.514

ธ.ค.
2.305
1.876
0.590
0.449

5

29

ชอง MONO29

0.329

0.308

0.326

0.406

0.370

0.373

6
7
8
9
10

31
28
30
24
13

ชอง วัน จีเอ็มเอ็ม
ชอง 3 SD
ชอง 9 อสมท.
ชอง ทรูฟอรยู
ชอง 3 แฟมิลี่

0.245
0.188
0.220
0.093
0.095

0.216
0.213
0.213
0.143
0.100

0.247
0.183
0.211
0.159
0.119

0.272
0.215
0.204
0.150
0.144

0.250
0.208
0.191
0.149
0.112

0.246
0.220
0.183
0.134
0.132

ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด
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 ธุรกิจสื่อวิทยุ

ณ สิ้นป 2558 มูลคาการโฆษณาผานสื่อวิทยุ มีมูลคา 5,675 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.6

ของมูลคาตลาดโฆษณารวม จากป 2557 ซึ่งมีมูลคา 5,610 ลานบาท เพิ่ มขึ้น รอยละ 1.2 ถือ เปนอีกหนึ่งสื่ อที่ ไดรับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของสื่อใหมๆ อยาง ทีวีดิจิตอล สื่ออินเทอรเน็ต ฯลฯ ทําใหมีการเติบโตไมสูงมาก แตธุรกิจสื่อ
วิทยุยังคงนาสนใจจากการที่เปนสื่อที่มีมูลคาตลาดอันดับที่ 3 รองจากสื่อทีวี และสื่อหนังสือพิมพ ดวยความตองการที่จะ
เพิ่มสื่อของบริษัทใหมีความหลากหลาย และเปนอีกหนึ่งชองทางที่ชวยในการประชาสัมพันธบริษัท รวมถึงบริการของ
บริษัทใหเปนที่รูจักมากขึ้น ทางบริษัทจึงไดเปดใหบริการโมโนเรดิโอ ภายใตคลื่น "Mono Fresh 91.5 FM" ในป 2558
ซึ่งยังคงตองอาศัยเวลาเพื่อสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก ผานการนําเสนอเพลงที่เขาถึงกลุมผูฟง และการจัดกิจกรรมที่สราง
ความสัมพันธกับกลุมผูฟง
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
 ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน ผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูหนัง ฟงเพลงจากซีดี ดีวีดี เปนการบริโภคในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต
และโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เขามามีบทบาท ใหการรับสื่อบันเทิงเปลี่ยนรูปแบบไป ธุรกิจบันเทิงสามารถใชสื่อสมัยใหมเหลานี้
ในการพัฒนาและนําเสนอคอนเทนตสําหรับใหบริการ ซึ่งเปนชองทางในการหารายไดที่มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
และจะกลายเปนสื่อหลักในอนาคตอันใกล

กลุมบริษัท โมโน อาศัยความไดเปรียบดานเทคโนโลยีที่ดําเนินธุรกิจมา

ยาวนาน ผลิตสาระความบันเทิงผานสื่อดิจิตอล และสรางความแตกตางที่มีอยู ใหเกิดทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค
ธุรกิจบันเทิงของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเพลงของบริษัท ถือเปนคายเพลงขนาดกลาง ที่เปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกใหกับกลุมผูฟง มิไดมุงเปนคูแขงโดยตรงกับบริษัทใด โดยเนนตลาดเพลงไทยสากลสไตลปอปมิวสิค และเพลงฟง
สบายๆ ซึ่งถือเปนตลาดขนาดใหญที่ไดรับความนิยมสูง มีกลุมผูฟงหลักคือกลุมวัยรุน จนถึงวัยทํางาน บริษัทสรางสรรค
ผลงานที่มีคุณภาพ และเนนการใหบริการในรูปแบบดิจิตอลเปนหลักผานชองทางตางๆ ที่กลุมผูฟงสมัยใหมนิยม อาทิ ผาน
ยูทูปแชนแนล หรือคลังเพลงออนไลน รวมถึงบริการดาวนโหลดเพลง เสียงรอสายตางๆ
สําหรับธุรกิจภาพยนตร บริษัทดําเนินการผลิตภาพยนตรไทย และจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากตางประเทศเพื่อ
เขามาฉายในประเทศ โดยมีคูแขงเปนคายหนังผูนําเขาภาพยนตรเขามาจัดจําหนายในประเทศไทย แตบริษัทมีจุดแข็งในการ
เปนพันธมิตรกับคายหนังชั้นนําและคายหนังอิสระทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสามารถคัดเลือกภาพยนตรคุณภาพทั้งจาก
อเมริกา ยุโรป เอเชีย จีน ฮองกง ญี่ปุน และเกาหลี รวมถึงภาพยนตรที่ไดรับรางวัลจากเทศกาลหนังตางๆ
นอกจากนํ า ภาพยนตร เ ข า ฉายในโรงภาพยนตร บริ ษั ท ยั ง เป ด ให บ ริ ก ารดู ห นั ง ออนไลน ผ า นเว็ บ ไซต
Doonung.com ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน MonoMaxxx.com ซึ่งรองรับการรับชมภาพยนตรไดทุกรูปแบบ ผานสมารทโฟน
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร โนตบุค หรือแมแตการรับชมผานอินเทอรเน็ตทีวี จากการพัฒนาดานเทคโนโลยีความรวดเร็วในการ
รับสงขอมูล การเขาถึงสื่อบันเทิงของผูฟงและผูชมงายขึ้น สามารถเชื่อมตอสมารทดีไวซ ไดทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ บริการ
ออนไลนจึงไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว แตยังมีอุปสรรคที่จํากัดการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงอยางการละเมิดลิขสิทธิ์
ซึ่งมีการปองกันและปราบปรามกันมาอยางตอเนื่อง แตยังไมสามารถแกไขใหหมดไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน
กลุมบริษัท โมโน แบงประเภทธุรกิจเปน 2 ประเภท คือ กลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and
Content Business) และกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) โดยแบงตามกลุมธุรกิจไดเปน
6 ธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต 2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 3. ธุรกิจสื่อทีวี 4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 5. ธุรกิจเพลง 6. ธุรกิจ
ภาพยนตร โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจในแตละกลุมธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต (Mobile Internet Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูจัดหาขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอรเน็ต ที่พัฒนาเนื้อหาและ
รูปแบบที่ตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมที่ใชชีวิตอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยใหบริการทั้งในรูปแบบ SMS เสียงตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสาย(RBT) บริการขอมูลเว็บไซตผานมือถือ (Mobile Site) และบริการแอพพลิเคชั่นตางๆ
(Application) พรอมทั้งใหบริการเว็บไซตคอมมูนิตี้ แหลงชุมชนออนไลน www.mthai.com และใหบริการดานทองเที่ยว
www.hotelsthailand.com เปนตน
รายละเอียดรูปแบบบริการแตละประเภท มีดังนี้
1.1 บริการดานโมบาย
 บริการ SMS เปนระบบใหบริการขอมูลในรูปแบบขอความสั้น Short Message Service มีทั้งรูปแบบ A2P
(Application to Person) เปนการสงขอมูล SMS จากโปรแกรมของบริษัทไปยังผูที่สมัครใชบริการนั้นๆ เชน
บริการขาวบันเทิง ดวงประจําวันเกิด รายงานผลฟุตบอลสด และรูปแบบ P2A (Person to Application)
ผูใชบริการสง SMS มายังโปรแกรมของบริษัท เชน แสดงความคิดเห็นโดยสง SMS เพื่อแสดงผลบน
จอโทรทัศน (Interactive TV) เปนตน
 บริการ IVR เปนระบบใหบริการดวยเสียงตอบรับอัตโนมัติ ผานหมายเลข 1900-108-XXX และหมายเลข *336
โดยคิดคาบริการเปนนาที ทั้งนี้ บริษัทไดรับใบอนุญาตใชหมายเลข 1900-108-001 ถึง หมายเลข 1900-108-200
จาก บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2561 และใหบริการหมายเลข *336 ผานผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) ซึ่งประกอบดวยบริการขอมูลที่หลากหลาย เชน *3366 เพื่อดาวนโหลด
เพลงของคาย Mono Music
 บริการ Ring Back Tone (RBT) เปนระบบใหบริการเสียงเพลงรอสาย ซึ่งปจจุบันมีเพลงหลากหลายแนวที่
พรอมใหบริการแกลูกคา
 บริการ Mobile Site เปนระบบใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบเว็บไซตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน
m.mono-mobile.com หรือบริการ On-deck Portal บนหนาเว็บไซตของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน
บริการดูดวง ขาวดารา เปนตน
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 บริการ Mobile Application เปนระบบใหบริการขอมูล เกม และสาระบันเทิง ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นหรือ
โปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการสมารทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android ผาน App Store
ของแต ล ะค า ย ซึ่ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ต า งๆที่ น า สนใจ อาทิ บริ ก ารประเภทเกม ได แ ก
Mono29Shake (รวมสนุกกับเกมของชอง Mono29) U Know Game (เกมคําถามความรูรอบตัว) และบริการ
ประเภทขาวสารและบันเทิง ไดแก Mthai (ขาวจากเว็บ Mthai) Mthai VDO Clip (คลิปจากเว็บ Mthai)
Gossip Exclusive (ขอมูลเบื้องลึกดารา) และ Horolive Talk (ดูดวงออนไลน) ฯลฯ
ทั้งนี้ บริษัทไดพัฒนาระบบโครงขายรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครือขายอยางตอเนื่อง จนปจจุบันสามารถ
รองรับการสงผานขอมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายทุกระบบ
1.2 บริการดานอินเทอรเน็ต
 บริการ Online Media ผานเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com) ซึ่งเปนเว็บไซตคอมมูนิตี้และแหลง
รวบรวมวิดีโอขนาดใหญของประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2558 มีผูเยี่ยมชมเว็บไซต

คิดเปนจํานวน

หมายเลขไอพีที่ไมซ้ํากันที่เขามาเยี่ยมชม (Unique IP) เฉลี่ย 810,000 IP ตอวัน และเปนเว็บไซตที่มีผูเยี่ยมชม
สูงสุดเปนอันดับ 4 ในชวงดังกลาว (สถิติจาก Truehits.net) และมีเนื้อหาครอบคลุมในหมวดบันเทิง ขาว กีฬา
ผูหญิง ผูชาย วัยรุน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใหบริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online Marketing
Solution) กับบริษัทคูคา เริ่มตั้งแตวางแผนแคมเปญโฆษณาและบริการพื้นที่โฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมาย
ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตรโฆษณากอนรับชมคลิปวิดีโอ (Preload) ขึ้นอยูกับงบประมาณและ
ตามความตองการของลูกคา
 บริการ Online Hotel Booking ใหบริการดานทองเที่ยว ทั้งบริการจองที่พัก กิจกรรมทองเที่ยว และจองตั๋ว
เครื่องบินผานออนไลน โดยใหบริการกับกลุมลูกคาชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่ตองการทองเที่ยวในประเทศ
ไทย ประเทศแถบอาเซียน หรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึ งแนะนําสถานที่ทองเที่ ยวในรูปแบบตางๆ เชน
สถานที่ทองเที่ยวสําหรับคูรัก ครอบครัว หรือแบบหมูคณะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจในทุกชวงเวลา
ทองเที่ยว ซึ่งใหบริการผานเว็บไซต อันไดแก www.hotelsthailand.com www.hotelthailand.com เปนตน
บริการผลิตและใหบริการขอมูลในตางประเทศ
ประเทศอินโดนีเซีย
เนื่องดวยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เริ่มจากผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) ยกเลิกพันธมิตรที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการเสริมทั้งหมด อันเนื่องมาจากปญหา
การรองเรียนจากลูกคาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใชบริการ ซึ่งทําใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มความเขมงวดและ
เงื่อนไขในการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มขั้นตอนในการอนุมัติการเปดบริการใหม เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ลูกคา อีกทั้ง ประเทศอินโดนีเซียยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบวาดวยเงื่อนไขการลงทุนสําหรับชาวตางชาติที่กระทบตอธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม สําหรับผูใหบริการเสริมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังนั้นผูใหบริการดานคอนเทนต และมัลติมีเดีย ที่ลงทุน
โดยชาวตางชาติตองมีการทบทวนสัดสวนการลงทุนใหม โดยชาวตางชาติสามารถลงทุนไดไมเกินรอยละ 49
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ซึ่งในชวงที่ผานมา ทางบริษัทไดหารือรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อยางใกลชิด และอาศัยการใหบริการผาน
ทางพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเปนผูใหบริการคอนเทนตในประเทศ (Local Content Provider) ทําใหยังคงดําเนินธุรกิจไปได
อยางตอเนื่อง แตดวยสภาพตลาดของบริการเสริม พฤติกรรมการใชงานของลูกคาเปลี่ยนไปจากเดิมคอนขางมาก มีสัดสวน
การใชสมารท โฟนเพิ่มขึ้น อย างรวดเร็ว จากการทํ าตลาดของสมารท โฟนจากประเทศจีน ที่ มีร าคาถูก รวมถึงเกมและ
แอพพลิเคชั่นเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหบริการขอมูล สาระ ความบันเทิงผาน SMS ไดรับความนิยมลดลง ทั้งนี้
รวมถึงเงื่อนไขในการทําธุรกิจกับผูใหบริการคอนเทนตในประเทศ ไมสนับสนุนหรือเอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ และ
การทําการตลาดมากนัก ซึ่งทางบริษัทไดประเมินสถานการณและความคุมคาการลงทุนการทําธุรกิจมาอยางตอเนื่อง จึง
ตัดสินใจลดขนาดองคกร และพิจารณาหยุดประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียลงชั่วคราว เพื่อแสวงหาลูทางและโอกาส
ใหมๆ ในการทําธุรกิจ
ประเทศเกาหลี
Mono Korea มุงเนนการจัดหาคอนเทนตที่มีคุณภาพจากประเทศเกาหลีใตในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพยนตร ซีรีส
ละคร เพื่อสนับสนุนการใหบริการของกลุมบริษัทโมโน ทั้งในประเทศไทย จีน เวียดนาม และสหภาพเมียนมาร ในขณะเดียวกัน
บริษัทแสวงหาความรวมมือกับพันธมิตร ซึ่งเปนผูประกอบการดานโทรคมนาคมชั้นนํา อยาง บริษัท KT เพื่อเสริมศักยภาพ
ในการนําคอนเทนทจากประเทศไทยไปใหบริการบนชอง Olleh TV ซึ่งมีจํานวนสมาชิกที่ใชบริการอยูถึง 6 ลานคน อีกทั้ง
การที่ประเทศเกาหลีมีอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตสูงถึงรอยละ 84.5 และความนิยมในบริการดานวิดีโอสตรีมมิ่งยังเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องจากผูใหบริการ YouTube และ Afreeca TV ทําให Mono Korea เขาสูรูปแบบธุรกิจของ Multi Channel
Network ซึ่งเปนชองทางในการบริหารจัดการคอนเทนตประเภทวิดีโอ และอาศัยเครือขายความสัมพันธระหวางประเทศ
ไทย – เกาหลี ในการแสวงหาผูสรางสรรคผลงานจากทั้งสองประเทศที่มีศักยภาพและมีโอกาสกาวขึ้นมาเปนศิลปนแหง
เอเชียในยุคดิจิตอลอีกดวย
ประเทศเวียดนาม
สําหรับบริษัทยอยในประเทศเวียดนาม (Mono Vietnam) ยังคงดําเนินการใหบริการบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม โดยนํา Branded Content มาใหบริการกับตลาด เพื่อใหบริการกับกลุมลูกคาของ Viettel Mobifone และ
Vinaphone ซึ่งทั้งสามบริษัทถือเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3 รายใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม ซึ่งในป 2558
ประชากรเวียดนามมีประมาณ 93 ลานคน และมียอดของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่กวา 127 ลานเลขหมาย
ในปจจุบัน บริการ Video on Demand ของคอนเทนตประเภทภาพยนตรและซีรีส ในประเทศเวียดนามมีการเติบโต
อยางตอเนื่อง ทางบริษัท จึงเล็งเห็นโอกาสในการที่ขยายการบริการในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้น จากประสบการณที่ทางบริษัทได
ใหบริการ Video Portal และ Music Portal ภายใตชื่อบริการ mCine และ mMusic กับ Mobifone มากอน ทําใหทาง
Vinaphone ไดใหความไววางใจเลือกโมโนเวียดนาม ดูแลการบริการดาน Video Content Product ภายใตชื่อ TG Phim
นับเปนโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหกวางขวางยิ่งขึ้น
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัทไดบรรลุขอตกลงและรวมลงนามสัญญารวมลงทุน (Joint Venture Agreement) ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง
Mono Technology Hong Kong Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย กับ Yunnan Mono Technology Co., Ltd. (พันธมิตรทาง
ธุรกิจที่เขารวมทุน) โดยทาง Mono Technology Hong Kong Limited ถือหุนในอัตรารอยละ 42 และยื่นขออนุญาตจัดตั้ง
บริษัทรวมทุนใหม ภายใตชื่อ Yunnan Mono Digital Co.,Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตและการใหบริการขอมูล
ซึ่งไดรับการอนุญาตในขั้นตนใหจัดตั้งบริษัทจากทางการของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ยังอยู
ระหวางการดําเนินการบริหารเพื่อใหสามารถทําธุรกรรมไดอยางสมบูรณ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดเตรียมความพรอมทั้ง
ทางดานสถานที่ และบุคลากร สําหรับรองรับการทําธุรกิจ อีกทั้งยังนําขอมูล สาระ และความบันเทิง ที่ประสบความสําเร็จ
ในประเทศไทย หรือคอนเทนตที่ทางกลุมบริษัทเปนเจาของลิขสิทธิ์ มาพัฒนา ปรับรูปแบบและภาษาใหสามารถใหบริการ
ไดในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร หรือ พมา ชื่อที่คนไทยคุนเคยกัน ปจจุบันมีจํานวนประชากรประมาณ 53 ลานคน
และคาดวาจะมีถึง 70 ลานคน หากรวมประชากรที่ไมไดลงทะเบียน หลังจากที่มีการเปดประเทศ ตอนรับนักลงทุนตางชาติ
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเมียนมาร เปนที่นาจับตามอง จากเดิมมี
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) เพียง 2 ราย คือ Myanmar Post Telecom (MPT) และ MecTel ที่
ดําเนินการโดยรัฐบาลและทหาร โดยในชวงกลางป 2557 (กอนมีการประมูล) มีผูใชบริการโทรศัพทอยูเพียง 7 ลานเลขหมาย
หรือเพียงรอยละ 10 ของจํานวนประชากร ภายหลังจากรัฐบาลเปดใหประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทําให
ไดผูชนะ 2 ราย คือ บริษัท Telenor จากประเทศนอรเวย และบริษัท Ooredoo จากประเทศกาตาร
การเขามาของผูใหบริการทั้ง 2 รายนี้ สงผลใหเกิดการแขงขันอยางเสรี จากเดิมราคาซิมการดซึ่งเคยสูงถึง 5,000
ดอลลารสหรัฐ ปจจุบันมีราคาเพียง 1.5 ดอลลารสหรัฐ คาดวาป 2558 จะมีผูใชบริการโทรศัพทมากถึง 20 ลานราย หรือ
รอยละ 30 ของจํานวนประชากร ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีที่ทางบริษัทจะเขาไปดําเนินธุรกิจใหบริการดานคอนเทนต โดย
บริษั ทเริ่ มเขาไปศึกษาธุรกิจ ประเมินความเปนไปได ใ นการลงทุน สรางความสัมพัน ธและเปนพัน ธมิตรที่ดีกับบริษัท
Telenor Myanmar ซึ่งปจจุบันไดเริ่มเปดใหบริการดาน SMS อาทิ การสมัครขาว ดูดวง ขอมูลกีฬา และไลฟสไตลอื่นๆ
บริ ก ารดาวนโหลด ภาพและเสียง อาทิ เพลง วิดีโ อ ฯลฯ ซึ่ง ดํา เนิ น การโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน)
ใหบริการทั้งคอนเทนตที่ผลิตจากประเทศไทย และแสวงหาคอนเทนตทองถิ่นที่ชาวเมียนมารนิยม และในอนาคตหากอัตรา
การเติบโตของจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเทอรเน็ตสูงขึ้น ยิ่งสงผลใหธุรกิจการใหบริการคอนเทนตใน
เมียนมารมีการเติบโตที่ดีตามไปดวย
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2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Publishing Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสาร และพ็อคเก็ตบุค ที่นําเสนอ เนื้อหา สาระความบันเทิง
ที่ตอบสนองทั้งกลุมผูชาย ผูหญิง และไลฟสไตลตางๆ โดยเปนเจาของนิตยสารที่เปนที่รูจัก อาทิ นิตยสารกอซซิปสตาร
นิตยสารไบโอสโคป นิตยสารรัช ฯลฯ และเปนผูไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแนว จากนักเขียนและ
เจาของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ดวยความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เรายังพัฒนาตอยอดบริการผาน
Mbookstore.com ซึ่งเปนแหลงรวม Online Digital Book Store ซึ่งสามารถใชบริการไดทั้งจากเว็บไซตและสมารทโฟน
สื่อสิ่งพิมพในเครือของบริษัท แยกตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
1. นิตยสารสําหรับผูชาย
นิตยสารรัช (Rush)
เปนนิตยสารไลฟสไตลสําหรับผูชาย วางจําหนายเปนรายเดือน นําเสนอภาพของเหลา
ดารา นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต เทคโนโลยี
นิตยสารอะลัวร (A’Lure)
เปนนิตยสารรายเดือน นําเสนอแฟชั่นเซ็กซี่นางแบบอะลัวร (A’Lure Girls) โดยเนนการ
ถายทอดความสวยงามอยางมีศิลปะ หลากหลายสไตล
นิตยสารลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai Edition)
เปนนิตยสารรายเดือน ที่ไดรับลิขสิทธิ์อยางถูกตองจากสโมสรลิเวอรพูล เจาะลึกทุกความ
เคลื่อนไหวของทีมหงสแดงลิเวอรพูล
2. นิตยสารสําหรับผูหญิงและไลฟสไตลตางๆ
นิตยสารกอซซิปสตาร (Gossip Star)
เปนนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงครั้งแรก
เมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจําหนายเปนรายสัปดาห ปจจุบันไดรับความนิยมและขายดี
ในอันดับตนๆของนิตยสารบันเทิงแนวนี้ นําเสนอทุกเรื่องราวในวงการบันเทิง เจาะลึกคนดัง
ดาราศิลปน นักรองนักแสดง ที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ
นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope)
เปนนิตยสารรายเดือน ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร ทั้งไทยและตางประเทศ โดย
เนนทั้งภาพยนตรชื่อดังและภาพยนตรนอกกระแส
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นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร (Snap Signature)
เปนนิตยสารแจกฟรีรายเดือน แนวสตรีทแฟชั่นของเหลาบรรดาศิลปนเซเลบริตี้เมืองไทย
เพื่อใหสาวกไดอัพเดทความเคลื่อนไหวของแฟชั่น มิกซแอนดแมตชสไตลตามเหลาศิลปน
คนโปรด
นิตยสารแคมปส สตาร (Campus Star)
เปน นิตยสารแจกฟรี รายเดื อ น ที่นําเสนอเรื่อ งราวทั้ง ในและนอกรั้ว มหาวิท ยาลัย ของ
นักศึกษาสถาบันตางๆ เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาตาง
สถาบัน
3. สํานักพิมพในเครือ โมโนพับลิชชิ่ง เพื่อผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุค ตามแนวของแตละสํานักพิมพ ดังนี้
สํานักพิมพเฮอร (Her Publishing) นําเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของผูหญิงยุคปจจุบัน
สะทอนถึงความเขมแข็งในความออนโยน ความเขาใจชีวิตและทัศนคติที่มีตอสังคม ผาน
เรื่องราวรวมสมัยที่ครอบคลุมทั้งไลฟสไตล การทองเที่ยว การตูน บทความ และวรรณกรรม
แปลสมัยใหม เปดตัวเลมแรกกับ หนังสือ คนอะไรเปนแฟนหมี
สํานักพิมพโฮโร ไลฟ (Horo Life Publishing) หนังสือที่นําเสนอคอนเทนทดานความเชื่อ
โหราศาสตร การพยากรณ ฮวงจุย และการเสริมสรางพลังชีวิตดวยธรรมชาติ ครบเครื่อง
ทุก เรื ่อ งราวของชายหญิง กั บ การดํ า เนิน ชี วิ ต อยา งถู ก ตอ งตามหลั ก ราศีธ าตุ เป ด ตั ว กั บ
หนังสือ พยากรณชะตาชีวิตป 2558 โดยอาจารยคฑา ชินบัญชร
และในป 2558 เปดตัว 3 สํานักพิมพใหม ดังนี้
สํานักพิมพแม็กซ (Maxx Publishing) นําเสนอนิยายแปลจากตางประเทศทั้งฝงเอเชีย
และตะวันตก ซึ่งคัดสรรมาโดยเฉพาะ เปนแนวสืบสวนสอบสวน อาชฌากรรม สยองขวัญ
ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส เปดตัวดวยนิยายชุด Wayward Pines Trilogy โดย Blake
Crouch นักเขียนที่ไดรับความนิยม ซึ่งผลงานไดถูกเสนอชื่อชิงรางวัลนิยายระทึกขวัญแหงป
International Thriller Award 2013
สํานักพิมพกี๊ก บุค (Geek Book Publishing) นําเสนอหนังสือที่ถายทอดความลุมหลงใน
เรื่อ งราวเฉพาะด า นที่นา สนใจ ไม วา จะเปน เรื่อ งของ ภาพยนตร ดนตรี ภาพถา ย การ
เดินทาง หรือไลฟสไตลตางๆ ที่สะทอนความสนุก การสรางสรรค หรือสรางแรงบันดาลใจ
ใหผูอาน โดยเปดตัวหนังสือ 3 เลม ไดแก 1.HUMANS of NEW YORK ชีวิต / ความฝน /
นิวยอรก 2.Everybody is somebody คํานึงถึงบางคน และ 3.ยุโรปไมไดเปนเหมือนฝน ซึ่ง
คัดสรรมาจากเฟสบุคแฟนเพจ หรือบล็อกเกอรชื่อดัง ที่มีผูติดตามมากมาย
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สํา นัก พิม พมูฟ (Move Publishing) นําเสนอหนังสือประเภทหลักการและแนวคิด
การบริหารธุรกิจ ปรัชญาองคกร จากนักบริหารและบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อนําไปสูการเพิ่ม
ศักยภาพ การพัฒนาตนเอง หรือจุดประกายความฝน ความคิดสรางสรรค เปดตัวดวย
หนังสือ Xiaomi กลยุทธปนแบรนดหมื่นลานแบบเสียวหมี่ และสตีเวน เจอรรารด ตํานาน
ตลอดกาลแหงแอนฟลด
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดกิจกรรมการประกวด Miss Gossip Girl เปนประจําทุกป เพื่อคัดเลือกสาวสวยมาก
ความสามารถ ผลิตศิลปนคุณภาพเขาสูวงการบันเทิง อีกทั้ง จัดกิจกรรมการมอบรางวัล Bioscope Award เพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจสําหรับบุคคลในแวดวงภาพยนตรไทยใหผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูสายตาชาวไทยและนานาประเทศตอไป
3. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวัตถุประสงคในการ
ผลิตและนําเสนอรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความบันเทิง สาระความรูที่เปนประโยชนตอผูชม ดวยรูปแบบ
รายการที่มีคุณภาพ เนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัย โดยออกอากาศบนหมายเลขลําดับการใหบริการชอง 29 ภายใตชื่อ
“โมโน ทเวนตี้ไนน” (MONO29)
MONO 29 เริ่มออกอากาศวันแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งผูชมสามารถ
รับชมผานทางทีวีดิจิตอล กลอง Set Top Box จานดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี ทุกระบบ
ไดทางชอง 29 ดวยระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งซาวดแทร็กและพากษไทย โดยวาง
รูปแบบกลยุทธในการเปน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรี่สดังมากที่สุด” ที่นําเสนอคอนเทนต
ระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตร ละครและซีรี่ส ทั้งไทยและตางประเทศ รวมทั้งการผลิตรายการขาว รายการวาไรตี้ตางๆ ซึ่ง
แพรภาพออกอากาศใหไดรับชมตลอด 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 และยังเชื่อมตอระหวางผูชม
รายการเขาดวยกันโดยอาศัย Social Media ไดอีกดวย
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โดยมีรูปแบบรายการตางๆ ดังนี้
 รายการบันเทิง
ภาพยนตร / ซีรี่ส
กลุมบริษัทซึ่งอยูในธุรกิจการใหบริการดานความบันเทิง ไดมีการผลิตและจัดซื้อลิขสิทธิ์ ทั้งภาพยนตร และซีรี่ส
จากตางประเทศ โดยสวนใหญเปนลิขสิทธิ์ที่สามารถเผยแพรไดทุกชองทาง (All Rights) เพื่อนํามาบริหาร
จัดการคอนเทนตเพื่อใหบริการผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต โทรศัพทเคลื่อนที่ ทีวีดิจิตอล และทีวีดาวเทียม
รายการวาไรตี้และไลฟสไตล
กลุมบริษัทมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบรายการประเภทนี้ จึงจะดําเนินการผลิตรายการเอง โดยเนื้อหาของ
รายการจะเนนนําเสนอความคิดสรางสรรค ความรูดานตางๆที่เปนประโยชน รวมถึง แฟชั่น ความบันเทิงในดาน
ตางๆ เชน รูปแบบการใชชีวิตที่หลากหลายของดาราและผูมีชื่อเสียง ซึ่งผูชมสามารถนํา ความรู ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นที่ไดจากรายการไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
รายการกีฬา
บริษัทรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดการแขงขัน และถายทอดรายการกีฬา รวมถึงจัดหาลิขสิทธิ์กีฬาจาก
ตางประเทศ เพื่อสรางสรรครายการที่มุงสรางความรูและความเพลิดเพลินดานกีฬา นันทนาการ รวมทั้งรายการ
ที่สงเสริมสุขภาพ 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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อีกทั้ง มีกิจกรรมและรายการมากมายจากทางสถานีโทรทัศน MONO29 อาทิ งานพัทยาเคาทดาวน 2016 ณ ทาเทียบเรือ
แหลมบาลีฮาย (พัทยาใต) จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งรวมกับเทศบาลเมืองพัทยา และการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) โดยชอง MONO29 เปนผูถายทอดสด รวมถึงจัดการแขงขันมวยไทยระดับโลกรายการ MONO29
Top King World Series งาน MONO29 Festival Big Fun Big Scene ตะลุยทะลุจอ ในงานประเพณีเดือนยี่เปง จังหวัด
เชียงใหม และงาน MONO29 Big Entertainment เพื่อเดินสายประชาสัมพันธชองใหเปนที่รูจักตามจังหวัดตางๆ
ทางดา น ธุร กิจ ทีว ีด าวเทีย ม และเคเบิล ทีว ี ในฐานะเปน ผู ผ ลิต และ
สรา งสรรคร ายการโทรทัศ นป ระเภทบัน เทิง มาตั้ง แตป 2553 ในนามชอ ง
ซาสเน็ตเวิรค (Zaa Network) โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัทได
ทําการเปลี่ยนชื่อ (Rebranding) ชองใหอยูภายใตแบรนดหลักของ Mono Group
โดยใชชื่อ MONO PLUS (โมโน พลัส) เพื่อใหเปนที่จดจํา และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอใหมีความชัดเจน
เพิ่มความเขมขนของคอนเทนตใหมากยิ่งขึ้น
MONO PLUS เริ่มตนดวยแนวคิดของชองในรูปแบบ “ความสนุกไมมีวันจบ” นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนน
คุณภาพซึ่งถายทําดวยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตร
ละครไทย ซีรี่สทั้งไทยและตางประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตี้และรายการกีฬา โดยป 2558 ไดสิทธิในการถายทอดการ
แขงขันบาสเกตบอลระดับประเทศ Thailand Basketball League (TBL) และระดับเอเชียน Asian Basketball League
(ABL) ซึ่งผูชมสามารถรับชมไดทางระบบ C-Band ไดแก จานดํา Hisattel Ideasat Infosat Leotech PSI Thaisat และระบบ
KU-Band ไดแก จานเหลือง DTV และจานดํา PSI OK จานรับสัญญาณของ CTH เคเบิลทีวีทั่วประเทศ กลอง IPTV ของ
3BB TOT และ Vooz อีกทั้งรับชมไดทางเว็บไซต http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง
ธุรกิจสื่อทีวีมีรายไดหลักมาจากการขายเวลาโฆษณาใหแกผูสนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจาของสินคา โดย
เปนการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อชวงเวลา การไทล-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื้นที่แสดงตราสินคา หรือขายเวลาเพื่อ
ผลิตรายการ หรือทําสกูปสงเสริมสินคา รวมทั้งยังมีรายไดผานอินเตอรแอคทีฟทีวี (Interactive TV)
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4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุ เพื่อออกอากาศผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการเขารวมประมูลเวลา และ
ดําเนินการจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มรวมกับสถานีวิทยุยานเกราะ ศูนยการทหารมา กองทัพบก เพื่อประกอบธุรกิจ
ในเชิงพาณิชย โดยเปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คลื่น “เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” (FresZ 91.5 FM) ซึ่งเปดตัวเมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2558 ภายใตคอนเซปต “FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคสําหรับคนทุกวัย” เปนวิทยุคลื่นแรกและ
คลื่นเดียว ที่รวมเพลงฮิตจากทุกยุคไวในหนึ่งเดียว โดยมีกลุมเปาหมาย คือ คนทํางาน นักศึกษาและคนรุนใหม
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการประชาสัมพันธและเปดตัวคลื่น ภายใตชื่องาน “เฟร็ซ สตารท แกรนด โอเพนนิ่ง
เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” พรอมศิลปนนักรองหลากคายมารวมงานอยางคับคั่ง ณ ศูนยการคาสยามพารากอน และกิจกรรม
ประจําเดือน เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูฟง อาทิ กิจกรรม เฟร็ซ มูฟวี่ (FresZ Movie) เสิรฟหนังดีใหชมฟรีกอน
ใคร กิจกรรม เฟร็ซ เอ็กซคลูซีฟ (FresZ Exclusive) ในรูปแบบทริปทองเที่ยวแบบหนึ่งวันพิเศษ (One Day Trip) ที่จะพา
ผูฟงพรอมคนพิเศษไปเติมความสดชื่นกับสถานที่ทองเที่ยวสุดเอ็กซคลูซีฟ
5. ธุรกิจเพลง (Music Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปนและเพลงในนามคาย โมโน มิวสิค ดวยการคัดเลือก
ทีมงานผูมีประสบการณในวงการเพลง และใหการสนับสนุนดานการฝกฝนศิลปนอยางเขมขน เพื่อผลิตศิลปนที่มีคุณภาพ
และสรางทางเลือกที่แตกตางใหกับผูฟง ซึ่งปจจุบัน บริษัทมุงเดินหนาธุรกิจเพลงโดยเนนการใหบริการในรูปแบบดิจิตอล
ผานชองทางตางๆ ไดแก ยูทูป แชนแนล (Youtube Channel) ซึ่งมีผูติดตามอยูมากกวา 700,000 คน การฟงและดาวนโหลด
ผานคลังเพลงออนไลน (Online Streaming) ไดแก iTunes KKBox Deezer และการใหบริการดาวนโหลดเพลง เสียงรอสาย
และกิจกรรมเลนเกมสกับศิลปนผานบริการของโมโน โมบาย
ทั้งนี้ ยังมีชองทางสําหรับพูดคุย อัพเดทขาวสาร และฟงเพลงใหมๆของศิลปนที่ชื่นชอบทาง www.mono-music.com
และผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) อยาง facebook.com/monomusic หรือ Mono Music Official
Channel บน youtube.com/MrMonoMusic รวมถึงการผลิต วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภาพของศิลปน เพื่อการสะสมผลงาน
ของแฟนเพลง และงานโชวศิลปน (ShowBiz) ซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดี โดยศิลปนของคายโมโน มิวสิค ที่มีสวนผลักดัน
ความสําเร็จ ไดแก พีท พีระ หนึ่ง อภิวัฒน วงจี-ทเวนตี้ วงเอสพีเอฟ วงคัพซี ฯลฯ
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6. ธุรกิจภาพยนตร (Movie Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับภาพยนตรครบวงจร ตั้งแตการผลิต
ภาพยนตรคุณภาพ การจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายภาพยนตรชั้นนําทั้งในและตางประเทศเพื่อนําออกฉายในโรง
ภาพยนตร รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์ใหสายหนัง ตางจังหวัด เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และการขายสิทธิ์ภาพยนตร
ไทยใหกับตางประเทศ รวมถึงไดนําภาพยนตรมาใหบริการแบบถูกลิขสิทธิ์บนออนไลน (Online Video Streaming) ภายใต
บริการ www.doonung.com ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อบริการเปน www.monomaxxx.com สมาชิกสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จ
แบบรายวัน รายเดือน และรายป โดยมีภาพยนตร ซีรีส การตูน และรายการตางๆ พรอมบริการใหสมาชิกมากกวา 10,000
ชั่วโมง ซึ่งสามารถรับชมไดแบบไมจํากัดเรื่อง
ที่ผานมา ทางบริษัทผลิตภาพยนตรไทยที่มีคุณภาพมาตั้งแตป 2547 โดยสรางสรรคภาพยนตรหลากหลายแนว
อาทิ แนวโรแมนติก แอคชั่น แฟนตาซี หรือสยองขวัญ เพื่อออกฉายในโรงภาพยนตรและขายสิทธิ์ไปยังตลาดตางประเทศ
โดยเขารวมกับเทศกาลภาพยนตรของแตละประเทศ อีกทั้งยังดําเนินธุรกิจจัดหา จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร ซีรี่ส ละคร เกมโชว
และรายการที่นา สนใจ จากผูผลิ ตผลงานที่ มีคุณ ภาพทั้งในประเทศ ไดแก สหมงคลฟลม พระนครฟลม เอ็มพิคเจอร
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอรเทนเมนท และตางประเทศ ทางยุโรป-อเมริกา Europacorp

Voltage Pictures Lotus

Entertainment Film Nation ทางเกาหลี KBS MBC SBS Joy N Contents ทางจีน ฮองกงและญี่ปุน Emperor Universe
China Huace Film & TV Co.,Ltd. TOEI ฯลฯ โดยนําเสนอผานบริการดูหนังออนไลนของบริษัท และการออกอากาศผาน
ชอง MONO29 เพื่อใหผูชมภาพยนตรมีทางเลือกในการรับชมที่หลากหลาย
ภาพยนตรตางประเทศที่นําเขาฉายในโรงภาพยนตร ป 2558 มีจํานวนรวม 26 เรื่อง เปนภาพยนตรทั้งจากฝงยุโรป
อเมริกา และแถบเอเชียอยาง ญี่ปุน เกาหลี และจีน ลวนเปนภาพยนตรคุณภาพ ประกอบดวยภาพยนตรที่ไดรับรางวัลจาก
เทศกาลหนัง หรือภาพยนตรที่เปนที่นิยม ที่นําแสดงโดยนักแสดงชั้นนําของวงการ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูชมเปนอยางดี และ
มีแผนที่จะนําภาพยนตรตางชาติที่มีคุณภาพทั้งจาก ฮอลลีวูดและเอเชีย เขามาฉายในโรงภาพยนตรอยางตอเนื่องในป 2559
นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการผลิตภาพยนตรไทยในนามคาย โมโน พิคเจอร (Mono Picture) ซึ่งปที่ผานมามี
ภาพยนตรเขาฉาย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก ภาพยนตร 2538 อัลเทอรมาจีบ ภาพยนตรแนวยอนเวลาที่จะพาผูชมกลับไปสูยุค
รุงเรืองของดนตรีอัลเทอรเนทีฟ ภาพยนตรโรแมนติก ดรามา เรื่องคนอกหัก และภาพยนตรแนวตลกและผีอยาง หอแตวแตก
แหกนะคะ ซึ่งถือเปนภาคที่ 5 ของซีรีสหอแตวแตก ที่ไดรวมงานกับบริษัทพระนครฟลม เปนผูอํานวยการผลิต โดยทาง
บริษัทไดรวมงานกับผูกํากับและนักแสดงมากฝมือมากมาย
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ภาพยนตรตางประเทศที่เขาฉายป 2558
Black & White : The Dawn Of Justice - คูมหาประลัย ไวรัสลางโลก Life Partners - กิ๊กเพื่อนรัก กั๊กเพื่อนเลิฟ

Good Kill - โดรนพิฆาต มหาประลัย

Maps To The Stars - มายาวิปลาส

The Loft - หองเรนรัก

TAG - อวสานโมเอะ

Gangnam Blues - โอปปา ซายึดเมือง

The Duff - ชะนีซาส มั่นหนาเกินรอย

Taking Of Tiger Mountain - ยุทธการยึดผาพยัคฆ

Still Alice - อลิซ...ไมลืม

Last Knights - ลาลางทรชน

The Gift - ของขวัญวันตาย

Dragon Blade - ดาบมังกรฟด

Parasyte Part 2 - ปรสิต ภาค 2

Z For Zachariah - โลกเหงาเราสามคน

The Riot Club - เดอะ ไรออท คลับ

SPL 2 - โหด ซัด โหด

Knock Knock - ลอมาเชือด

Outcast - อัศวินชิงบัลลังก

CUB - ปดคายเชือด

Fathers & Daughters - สองหัวใจ สายใยนิรันดร

108 Demon Kings - ศึกอภินิหารเขาเหลียงซาน

Burying The Ex - ซอมบี้ที่(เคย)รัก

Irrational Man - เออเรชันแนล แมน

Parasyte Part 1 - ปรสิต ภาค 1

Sinister 2 - เห็น ตอง ตาย 2

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
สําหรับธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งเปนธุรกิจหลัก บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาและจัดหาเนื้อหา
ขอมูล (Content) ที่มีความนาสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดทํา รวบรวม และผลิตคอนเทนทดานตางๆ อาทิ ทีมผลิตนิตยสาร
กอซซิป สตาร ทีมผลิตรายการโทรทัศนชอง โมโนทเวนตี้ไนน (MONO29) ทีมผลิตเพลงคายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร
คายโมโน ฟลม เปนตน นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตตางๆ ทั้งจากในและตางประเทศ รวมถึง
รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจางบริษัทภายนอกเพื่อผลิตรายการตางๆ ทําใหคอนเทนทมีความหลากหลายและ
ตอบสนองในทุกความตองการของผูบริโภค
บริษัทนําเสนอผลิตภัณฑและบริการซึ่งเปนคอนเทนทผานสื่อชองทางตางๆ ไดแก คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอรเน็ตทีวี และอุปกรณสื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทไดมีการจัดหาอุปกรณเครื่องมือ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมตอและสงขอมูลใหกับลูกคา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพของ
ระบบ และความรวดเร็วในการใหบริการ
บริษัทมีคดั เลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสายงานเขามารวมงาน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
ในทุกดาน ทั้งบุคลากรเบื้องหนา อาทิ ศิลปน นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ไดมีการจัดอบรมและพัฒนาการ
ทํางานอยางตอเนื่อง
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3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทไดดําเนินธุรกิจตางๆ ภายใตนโยบายบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนบริหารจัดการ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหนาที่รายงานสถานะตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงของการแขงขันในการจัดหาคอนเทนตสําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล
การกาวเขาสูสนามของธุรกิจทีวีดิจิตอล ถือเปนสนามที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง อุตสาหกรรมโทรทัศนของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีฟรีทีวีในระบบอนาล็อก 6 ชอง กลายเปนฟรีทีวีในระบบดิจิตอลถึง 24 ชอง เมื่อ
ผูบริโภคมีทางเลือกในการรับชมเพิ่มขึ้น ผูใหบริการจึงตองแขงขันกันทั้งจัดหาและผลิตรายการ เพื่อดึงดูดผูชม เนื่องจาก
ระดับความนิยมของชองและรายการ (Rating) มีผลตอการตัดสินใจลงโฆษณาของเจาของสินคาและบริการ ยิ่งชองรายการ
มีผูชมจํานวนมากหรือ มีรายการที่เปนที่นิยมสงผลตอการกําหนดอัตราคาโฆษณาที่สูงขึ้น ดังนั้น บริษัทตองลงทุนในการ
จัดซื้อคอนเทนตที่มีคุณภาพจากทั้งในและตางประเทศ ตามแนวทางของบริษัทที่เปนชองฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีสดังมากที่สุด
จึงตองแขงขันกับผูใหบริการทั้งในอุตสาหกรรมทีวีเอง รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตรรายเดิม ทําใหเกิดความไมแนนอนใน
ราคาตนทุนจัดซื้อคอนเทนต อีกทั้ง คอนเทนตที่จัดหามาอาจจะไมไดรับความนิยมอยางที่คาดการณไว
อยางไรก็ตาม บริษัทไดประเมินความคุมคาของการลงทุนและคํานึงถึงความเสี่ยงอยูอยางสม่ําเสมอ บริษัทจึงให
ความสําคัญในการจัดการคอนเทนตในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรคอนเทนตผานชองทางตางๆ ที่มีของ
บริษัท เพื่อเปนการลดตนทุน
1.2 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานขึ้นอยูกับภาวะของอุตสาหกรรมโฆษณา
เนื่องดวยบริษัทดําเนินธุรกิจดานสื่อ รายไดจากคาโฆษณา จึงถือเปนอีกหนึ่งรายไดหลักของกลุมบริษัท ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท จึงขึ้นอยูกับการเติบโตของตลาดโฆษณา และสภาพทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยที่สงผลกระทบอยางมาก
ตอตลาดโฆษณา เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว จะมีการใชงบโฆษณาผานสื่อตางๆ มากขึ้น และหากเศรษฐกิจชะลอตัว การใชงบ
โฆษณาจะลดลง สําหรับสื่อทีวีซึ่งเปนสื่อที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดในอุตสาหกรรมโฆษณาก็ตาม แตหากเทียบกับ
จํานวนผูใหบริการธุรกิจทีวีดิจิตอลรายใหม ยังถือเปนสัดสวนที่คอนขางต่ํา โดยเม็ดเงินโฆษณายังคงอยูที่สื่อทีวีที่เปนชอง
อนาล็อกหรือเจาตลาดเดิมเปนหลัก สําหรับสื่ออื่นๆของบริษัทที่นอกจากทีวีแลว ในปที่ผานมาบริษัทก็ไดรับผลกระทบจาก
การเติบโตของสื่อใหมๆ เขามาทดแทนสื่อโฆษณาในรูปแบบเดิมๆ อยางเชน โซเชียลมีเดีย เชนเดียวกับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
สื่อดวยเชนกัน
ถึงแมวา ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมปที่ผานมา จะอยูในภาวะชะงักงันหรือมีการเติบโตคอนขางต่ํา อัน
เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจก็ตาม แตเชื่อวาอุตสาหกรรมโฆษณาจะยังคงเติบโตตอไปได จากการแขงขันของผูใหบริการ
สื่อ ตา งๆ อีก ทั้ง การลงโฆษณาผา นสื่อ ทีวีดิจิต อลยัง มีอัต ราที่ไ มสูง มาก สามารถดึง ดูด ใหเ จา ของสิน คา และบริก าร
หรือ ผูที่ตองการลงโฆษณามีทางเลือกอื่นๆ ในหลายระดับราคา ประกอบกับกลยุทธของบริษัทที่เนนพัฒนาคุณภาพของ
คอนเทนต และพั ฒ นาช อ งทางการให บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายและนํ า สมั ย อย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให เ ชื่ อ ว า บริ ษั ท จะยั ง คง
ความสามารถในการแขงขันและอยูรอดในอุตสาหกรรมนี้ได
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1.3 ความเสี่ยงจากการดําเนินการเปลี่ยนผานของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลลาชา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
และควบคุมกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
นับเปนปที่สองของธุรกิจทีวีดิจิตอล ยังมีหลายปจจัยที่ทําใหการเติบโตไมเปนไปตามที่คาดการณ อันเนื่องมาจาก
แผนงานนโยบายที่เกี่ยวของกับการดูแลกิจการทีวีดิจิตอลที่ลาชา อาทิ การประชาสัมพันธการรับรูแกประชาชนทั่วประเทศ
การจัดการเรียงระบบหมายเลขชองผานระบบโทรทัศนตางๆ การจัดทํามาตรวัดผลความนิยมผูชม ซึ่งทางกลุมบริษัท โมโน
จึงตองเพิ่มงบประมาณ และหาพันธมิตรทางธุรกิจในการประชาสัมพันธสงเสริมการรับชมโทรทัศนผานระบบดิจิตอลดวย
ตนเองควบคูกับภาครัฐ
อยา งไรก็ ดี บริษั ท ยั ง คงรัก ษามาตรฐานการปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ยบต า งๆ รวมถึง บริษั ท ได เข า รว มหารื อ กั บ
หนวยงานภาครัฐอยูเสมอถึงการหาแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล โดยตั้งมั่นจะเปนสวน
หนึ่งของการผลักดันอุตสาหกรรมโทรทัศนใหเติบโตขึ้นตอไป
1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา
ในปจจุบัน พฤติกรรมของผูบริโ ภคเปลี่ยนแปลงไป ตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีใ นยุคดิ จิตอล ที่ ชว ย
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในทุกดาน อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัยขึ้น การเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงายและราคาถูก
รวมถึงสังคมออนไลน (Social Media) มีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมเปนอยางมาก ผูบริโภคมีทางเลือกในการเสพสื่อ หรือ
การบริโภคคอนเทนตที่หลากหลายมากขึ้น และอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วกวา
เชน ไมรอรับชมรายการโทรทัศน แตคนหารายการยอนหลังเพื่อรับชมทางอินเทอรเน็ต
ทางกลุมบริษัท โมโน ดําเนินการวางแผนการปรับตัวทางธุรกิจ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการคอนเทนตให
สอดรับกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคามาโดยตลอด และมีการเชื่อมแพลตฟอรมแบบองครวมและตอเนื่องกันรองรับ
พฤติกรรมที่หลากหลายของผูชมใหครอบคลุม ธุรกิจสื่อ ทีวี ธุรกิจสื่อ อินเทอรเน็ต และสื่อสิ่งพิ มพ รวมถึงการพัฒ นา
แอพพลิเคชั่นตางๆ ไมวาผูชมจะอยูที่ไหน เวลาใด หรือมีอุปกรณใดๆ ก็สามารถรับชมคอนเทนตของกลุมบริษัท โมโน ได
ตลอดเวลา
1.5 ความเสี่ยงจากปญหาดานลิขสิทธิ์
ปญหาดานลิขสิทธิ์เปนหนึ่งในประเด็นที่รั้งการเติบโตของธุรกิจสื่อและคอนเทนตมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ธุรกิจเพลงและภาพยนตร เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และกฎหมายดานลิขสิทธิ์ มีการปราบปราม และการ
ลงโทษไมจริงจังเทาที่ควร ทําใหธุรกิจไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดนําผลงานไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต สงผลตอ
รายไดที่ควรไดรับ หรือเกิดการเสียโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทไดแกไขโดยการปรับรูปแบบการบริการ
ผานระบบดิจิตอล ในทุกชองทางเพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกในการใชบริการ มีการตั้งหนวยงานภายในขึ้นมาดูแลการ
ละเมิดลิขสิทธิ์อยางจริงจัง อีกทั้งยังใหความรวมมือกับทางภาครัฐในการปองกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
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2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
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
3. ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
นายพิชญ โพธารามิก เปนผูถือหุนใหญของบริษัท ถือหุนรอยละ 72.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวารอยละ 50 เปนเสียงขางมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุน
ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4
ของที่ป ระชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ กําหนด
ขอบเขตการดําเนินงาน การมอบอํานาจแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน มีการแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทานเขารวมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ
กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยวาจางบริษัทผูชํานาญการจากภายนอกที่
เปนอิสระ และขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึง
ความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ลานบาท)
1. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
244.49
เปนเจาของ
2. สวนปรับปรุงอาคาร

48.98

เปนเจาของ

3. อุปกรณ เครื่องตกแตง และ
เครื่องใชสํานักงาน

83.89

เปนเจาของ / เชาซื้อ

4. คอมพิวเตอรและอุปกรณ

5. ยานพาหนะ

6. สินทรัพยระหวางติดตั้ง
รวม

ภาระผูกพัน
ไมมี
ไมมี

100.43

เปนเจาของ / เชาซื้อ บางสวนติดภาระค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 36.02
ลานบาท

12.04

เปนเจาของ / เชาซื้อ บางสวนติดภาระค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับสถาบันการเงิน วงเงิน
11.49 ลานบาท

226.86
716.69

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 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
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพลง และ
วีดีโอ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียดการตัดจําหนาย
(ลานบาท)
54.11
ตามอายุการใชงาน / พิจารณาการดอยคา
1,059.39

ลิขสิทธิ์อื่น

96.84

คอมพิวเตอรซอฟตแวร

33.03

งานระหวางผลิต
รวม

ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุการใหประโยชน
พิจารณาการดอยคา / ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุ
การใหประโยชน
ตัดจําหนายตามอายุการใหประโยชน

480.03
1,723.40
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4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัท
4.3.1 สัญญาเชา
บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่
เกี่ยวของกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
คูสัญญา

สถานที่เชา

ระยะเวลาการเชา
วันเริ่ม
1-ต.ค.-57

วันสิ้นสุด
30-ก.ย.-60

พื้นที่
(ตร.ม.)
98

1.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 501

จํานวนปที่เชา
3 ป

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.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 31

2 ป

1-ม.ค.-57

31-ธ.ค.-59

1,788

22.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น R1 หอง UPS

2 ป 10 เดือน

1-ก.ค.-57

30-เม.ย.-60

53

23.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น R2 หอง R201

2 ป 5 เดือน

1-ก.ค.-57

30-พ.ย.-59

342

24.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น R2 หอง R202

2 ป 3 เดือน

1-ก.ค.-57

30-ก.ย.-59

60

25.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น PG หอง 1

2 ป

1-ม.ค.-58

31-ธ.ค.-59

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

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใหบริการเสริม
ประเภท SMS WAP
MMS และ VOICE

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

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 แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล
(Content Provider
Access Agreement)
สัญญาใหบริการขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท
(AUDIOTEXT)
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 ทรู มูฟ จํากัด
สัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท
(AUDIOTEXT)
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 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 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 15 สิงหาคม 2557 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
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาใหความรวมมือทาง ให บ ริ ก ารข อ มู ล แก คู สั ญ ญาเพื่ อ ให เริ่มวันที่ 8 มีนาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ธุรกิจกับ PT Triyakom
คูสญ
ั ญานําไปใชใหบริการผูบริโภค
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
7) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเกาหลี
สัญญา
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 เริ่มวั น ที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้น สุ ดวัน ที่ 31
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค
ธัน วาคม 2559 ทั้ ง นี้ หากทั้ง 2 ฝ า ยไม มี เ จตนาจะ
ยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีก
คราวละ 3 เดือน จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา

8) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเวียดนาม
สัญญา
รายละเอียดบริการ
สัญญาใหความรวมมือ ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ทางธุรกิจกับ Mobifone
Co., Ltd.

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 18
พฤษภาคม 2560 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้
หากทั้ง 2 ฝายมีเจตนาตออายุสัญญาจะตองลงนาม
ในสัญญาในสัญญาฉบับใหม
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4.3.3

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

เมษายน 2560

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

คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

สัญญาณ กับบจก. ทีซี บรอด บริการโครงขายโทรทัศน

เมษายน 2560

คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

คาสติ้ง

ความตกลงรวมกัน

สัญญาเชาใชบริการโครงขาย บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบอัด เริ่ ม วั น ที่ 17 มกราคม 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
โทรทัศนประเภทที่ใชคลื่น

รวมสัญญาณ และผสมสัญญาณ

พฤษภาคม 2571 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความถี่ภาคพื้นดินในระบบ

โทรทัศน ตลอดจนแปลงความถี่ และ ความตกลงรวมกัน

ดิจิตอลประเภทมาตรฐาน

สงสัญญาณโทรทัศนที่บีบอัดแลวไป

ความคมชัดปกติ

ยังสถานีเครือขาย เพื่อใหสัญญาณ
โทรทัศนสามารถออกอากาศไปยัง
พื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใชบริการ

เพื่ อ ใช อ อกอากาศรายการที วี ผ า น เริ่ ม วั น ที่ 1 มี น าคม 2558 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 28

ชองสัญญาณดาวเทียมกับ

ดาวเที ย มภายใต ช อ งสั ญ ญาณ กุมภาพันธ 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

บมจ. ไทยคม

KU-Band

ความตกลงรวมกัน

สัญญาใชบริการ

เพื่อใชออกอากาศรายการทีวีผาน

เริ่ ม วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2558 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31

ชองสัญญาณดาวเทียมกับ

ดาวเทียมภายใตชองสัญญาณ

พฤษภาคม 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

บจก. พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง

C-Band

ความตกลงรวมกัน

สัญญาคาใหบริการโครงขาย เพื่อใชเปนโครงขายในการกระจาย เริ่ ม วั น ที่ 1 มี น าคม 2558 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 28
สําหรับกิจการที่ไมใชคลื่น
ความถี่ (MUX) กับบจก. ทีซี

สัญญาณ

กุมภาพันธ 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม
ความตกลงรวมกัน

บรอดคาสติ้ง
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3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน
ชองโมโน พลัสกับ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

รายละเอียดบริการ
เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินใน
ระบบดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ารทาง
ธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบ
ความคมชั ด ปกติ ช อ งรายการ 29
โมโน ทีวี (29 Mono TV)
เพื่ อ ให บ ริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ
โทรทัศนชองรายการโมโน พลัส

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ ม วั น ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
เมษายน 2572

เริ่ ม วั น ที่ 25 มี น าคม 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
มีนาคม 2559 โดยการยื่นคําขออนุญาตใหมในกรณีที่
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ หากไม ป รากฏว า เคยละเมิ ด
เงื่อนไขการอนุญาตการใหบริการกิจการกระจายเสียง
จะไดรับใบอนุญาตใหมที่มีอายุไมเกิน 14 ป

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 240.33 28 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2559 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 5,11,12,14,16,17,31,R2
อาคารจัสมินฯ
- บานเชาซอยโลตัส หมูบานสี่ไชยทอง
- SERVER ที่ KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ
ชั้น 5,6,8 / ชอง 9 / NTT บางนา / INET
ตึกบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 10 / สถานี
วิทยุกระจายเสียงยานเกราะ
2. สต อ กสิ น คา และของรางวัล หนั ง สื อ
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ประเภท
กรมธรรม

บริษัท
ประกัน

ทุน
ประกัน
(ลานบาท)

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผูเอาประกันภัย

เครื่องใชสํานักงานบริเวณพื้นที่เชา
- หอ งเก็บ ของ อาคารจัสมิน ฯ ชั้น PG,
P3, P5, P8, P9
4.4 สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนเจาของระบบ
Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเปนระบบที่ใชในการสงขอมูล (Content) ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
1. เลขที่บัตรสงเสริม :

1029(7)/2554

2. วันที่ตามบัตรสงเสริม :

11 มกราคม 2554

3. ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม :

กิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software และ Digital Content

4. 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
5. เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ :
5.1 เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม
5.2 จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่ออก
บัตรสงเสริม
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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
(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
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทและบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย
ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตลอดจนขอพิพาทที่มีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอย
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน

:
:
:
:
:

ประเภทธุรกิจ

:

เว็บไซต
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:

จํานวนและชนิดของหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท :

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
ทุนชําระแลว

หุนสามัญจดทะเบียน
หุนสามัญชําระแลว

492,799,997.50
310,093,553.70
4,927,999,975
3,100,935,537

บาท

0.10

บาท

มูลคาหุนละ

บาท*

หุน
หุน*

* ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 ขอมูลทุนชําระแลวเปลี่ยนแปลงตามการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
(MONO-W1)

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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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
สํานักงานใหญ

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
สํานักงานสาขา
29/9 หมู 4 ถนนชัยพฤกษ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

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 ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด

ถือหุน 100%

ธุรกิจบริหารศิลปน

50,000 หุน

100%

ธุรกิจเกีย่ วกับกีฬาทุกประเภท

5,000,000 หุน

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด

(เรียกชําระรอยละ 50)

ถือหุน 100%

4,000,000 หุน

100%

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

ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต

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

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน
80,000 หุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย
100%

ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง

100,000 หุน

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง

100,000 หุน

100%

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด

(เรียกชําระรอยละ 25)

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

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd.
F511-F515, 5th 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

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล
(ประเทศอินโดนีเซีย)

10,000 หุน

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

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล
(ประเทศเกาหลี)

122,000 หุน

100%

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล
(ประเทศเวียดนาม)

เงินลงทุน

100%

ลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

300,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือ 10,00,000 บาท

25,000,000 หุน

100%
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ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย

ธุรกิจเพลง

380,000 หุน

100%

ธุรกิจภาพยนตร

460,000 หุน

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น
จํากัด ถือหุน 100%

ประเภทธุรกิจ

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

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

ขอมูลของบุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท (66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสาร (66) 0 2009-9991
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 ณ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชําระแลว
:
หุนสามัญ
:
หุนสามัญที่ชําระแลว
:
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท

492,799,997.50
310,093,553.70
4,927,999,975
3,100,935,537

บาท
บาท
หุน
หุน

การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2558
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุนคงเหลือจาก
การจายปนผลเปนหุนสามัญครั้งกอน ซึ่งมีมูลคา 2.50 บาท (เปนหุนสามัญที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 25 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) และมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 30,800,000 บาท
เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 308,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.10 บาท ทําใหจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 462,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน
492,799,997.50 บาท
ทั้งนี้ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนที่ชํา ระแลว 310,093,553.70 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ซึ่งอยู ที่
307,999,997.50 บาท เพิ่มขึ้น 2,093,556.20 บาท เนื่องมาจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1)
ในเดือนธันวาคม ป 2557 121,183 หนวย และการใชสิทธิแปลงสภาพในป 2558 เพิ่มอีก 20,814,379 หนวย รวมเปน
20,935,562 หนวย โดยแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 20,935,562 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
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7.2 ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. นาย พิชญ โพธารามิก

จํานวนหุน ที่ถอื รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด
2,217,484,780

71.99

2. นาย โสรัชย อัศวะประภา

68,000,000

2.21

3. นาย นวมินทร ประสพเนตร

22,900,000

0.74

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

22,259,060

0.72

5. Mr. Sang Do Lee

18,700,000

0.61

6. กองทุนเปด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปนผล

17,203,100

0.56

7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

13,216,000

0.43

8. นายชาญ บูลกุล

12,629,380

0.41

9. Morgan Stanley & Co. International Plc.

11,953,000

0.39

10. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

11,385,000

0.37

664,390,838

21.57

3,080,121,158

100.00

ผูถือหุนรายอื่นๆ
รวม
7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดมีมติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จํานวนรวม 1,500,002,627 หนวย ใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 14 หุนสามัญเดิมตอ 15 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในป 2557 – 2558 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิแลวสะสมรวม 20,935,562 หนวย และมี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,479,067,065 หนวย
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ :

1,500,002,627 หนวย

จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ :

ไมเกิน 1,540,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ :

5 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ :

17 ตุลาคม 2557

วันที่เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ :

4 พฤศจิกายน 2557

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
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไว
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจายปนผลประจําปของ
บริษัท ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อํา นาจอนุ มัติให จา ยเงิน ปน ผลไดเปนครั้ง คราวเมื่อเห็น ว าบริษัท มีผลกําไรสมควรพอจะทํา เชน นั้น ได แลวรายงานให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
สําหรับบริษัทยอย มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทยอยนั้นๆ
เปนตน ทั้งนี้ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาวขางตนไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
แตละบริษัทยอยนั้น
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8. โครงสรางการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน โดยในป 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมี
รายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก
2. นายโสรัชย อัศวะประภา

ตําแหนง

3. นายนวมินทร ประสพเนตร
4. นายซัง โด ลี
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูชวยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

กรรมการ และกรรมการบริหาร

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
8. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด
5/5
4/5

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
4/5

โดยมี นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายนวมินทร ประสพเนตร นายซัง โด ลี กรรมการสองในสี่คน
ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือ หุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปน จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝายจัดการจัดทํา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกป
3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายจัดการ หรือ
บุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธของบริษัท แผนการดําเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท
5. ดําเนินการใหบริษัทและบริษัท ยอยนํ าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภ าพมาใช รวมทั้ง จัดใหมีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดใหมีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบาย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปน
ธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหาม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนง
กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใด
และกํ า หนดอํา นาจหนา ที่ ข องคณะกรรมการชุ ดย อ ยดั งกล า ว เพื่อ ช ว ยเหลือ และสนับ สนุน การปฏิบัติ ห นา ที่ข อง
คณะกรรมการ
11. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
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12. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารดังกลาวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน)
อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไว
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โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

สํานักประธานกรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายซัง โด ลี

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

ประธานเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
ฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
ผูชวยผูอ ํานวยการ

กลุมปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต
นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผูอํานวยการ

ฝายบริหารสํานักงาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ
ผูอํานวยการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
นายธีรศักดิ์ ธาราวร
ผูชวยผูอ ํานวยการ

ประธานเจาหนาที่การตลาด
นายนวมินทร ประสพเนตร
ฝายขายและประชาสัมพันธองคกร
นายนวมินทร ประสพเนตร
(รักษาการ)

ฝายกํากับดูแลกิจการ
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
ผูอํานวยการ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

กลุมธุรกิจระหวางประเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

หมายเหตุ: * บริษัทวาจางบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทยอย
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8.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผูบริหาร มีจํานวน 10 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร

ตําแหนง

1. นายซัง โด ลี

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายนวมินทร ประสพเนตร

ประธานเจาหนาที่การตลาด

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี

4. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

5. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

ผูอํานวยการอาวุโส สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

6. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต

7. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ

ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

8. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ

ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน

9. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผูชวยผูอ ํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

10. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผูชวยผูอ ํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการ
ประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดย
กรรมการและผูบริหารใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่บริษัท
ไดรับรายงานนั้น
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฎิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ ขอบเขต อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยู
แตละคณะในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาคาตอบแทน และ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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ที่ป ระชุม สามัญ ผูถื อ หุ น ประจํา ป 2558 มี มติ อ นุ มัติ การกํ า หนดคา ตอบแทนกรรมการในวงเงิ น ไมเ กิ 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 2557) สํ า หรั บ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนครั้งละ
ไดรับคาตอบแทนครั้งละ

70,000
50,000
30,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 2)
รายชื่อกรรมการ

1. นายพิชญ โพธารามิก

ตําแหนง

ประธานกรรมการ

2. นายโสรัชย อัศวะประภา

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

รวม
840,000

รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
3. นายนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ

600,000

-

20,000

-

620,000

360,000

-

-

-

360,000

4. นายซัง โด ลี

กรรมการ

240,000

-

-

-

240,000

5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

240,000

-

-

-

240,000

6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ

240,000

-

-

-

240,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

240,000

240,000

-

40,000

520,000

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

3,240,000

480,000

60,000

120,000

3,900,000

8. นายปรีชา ลีละศิธร
9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ

รวม

หมายเหตุ 1) คาตอบแทนรายครั้งที่เขาประชุม
2) ทางบริ ษัทไมไ ดมีก ารกําหนดคาตอบแทนให กับคณะกรรมการชุดย อ ยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และไมมีการกําหนดใหสิทธิประโยชนอื่นๆ
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คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของคณะผูบริหารจํานวน 10 ราย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 23.69
ลานบาท ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงตางประเทศ และประกันสังคม
2) คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไมมี
คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนทิสโก จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางาน
กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเปนเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ
เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มไดแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให อีกสวนหนึ่งเปนเงินสมทบจากบริษัทโดย
อางอิงอายุงานของสมาชิกเปนเกณฑ และบริษัทจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารจํานวน 10 ราย
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 1.24 ลานบาท
8.5 บุคลากร
1) จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมผูบริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 1,005
คน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน รวมเปนเงินจํานวน 435.23 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนใน
รูปเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

348

บริษัทในเครือ

657

รวม

1,005

2) จํานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

หนวยธุรกิจ
กลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต
กลุมธุรกิจระหวางประเทศ

187
8
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หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

หนวยงานสนับสนุน
สํานักประธานกรรมการ

8

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

3

กลุมปฏิบัติการ

13

ฝายขายและประชาสัมพันธองคกร

23

ฝายบัญชีและการเงิน

21

ฝายบริหารสํานักงาน

50

ฝายทรัพยากรบุคคล

18

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ฝายกํากับดูแลกิจการ

5

รวม

348

ทั้ง นี้ นโยบายดา นการบริห ารคา ตอบแทนและสวัส ดิการ นโยบายดา นความปลอดภัยและชีว อนามัย และ
นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฎใน หัวขอความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตหัวขอยอย การปฏิบัติ
ตอแรงงานอยางเปนธรรม
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตะหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีควบคูกับการดําเนินธุรกิจ แสดงถึงการมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน และเพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท โดย
มุงเนนความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปรงใส และเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดใหมีแนวปฏิบัติการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตางๆตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และในป 2558 คณะกรรมบริษัท
ไดมีการพิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard เพื่อ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายตอตานการทุจริต เพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติ โดยมี
การเผยแพรและสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ผานการปฐมนิเทศ บอรด
ประชาสัมพันธ อินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัท และมีการติดตามการปฏิบัติผานหนวยงานตรวจสอบภายในและ
หนวยงานกํากับดูแล และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบอยางสม่ําเสมอ ซึ่งนโยบายกํากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสําคัญ 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/เงินปนผลของบริษัทอยางเทาเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุน การรับซื้อหุนคืนโดยบริษัท การไดรับขอมูล
บริษัทอยางเพียงพอถูกตองชัดเจน รวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆ ของบริษัท เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)

จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระตางๆ พรอมขอเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทแตละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่
จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย
เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และ
สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 21 วันกอนวัน
ประชุมผูถือหุน รวมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท ลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม โดยเผยแพรทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาวาระกอนการประชุม
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(2)

บริษัทมีนโยบายสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน และนักลงทุนสถาบัน โดยใหขอมูลวัน เวลา และ
สถานที่จัดงาน พรอมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางไดอยางสะดวก 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 ยหนึ่ ง ชั่ 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 โดย
ในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ กรรมการทุกคนและผูบริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลัก จะเขารวมประชุม
ผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได
(5) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
(6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยง การทํารายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียง
ที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด
(7) แจงมติที่ประชุมผูถือหุน และผลการลงคะแนนแตละวาระ ตอตลาดหลักทรัพย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
ภายในวันทําการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน โดยมีรายชื่อ
กรรมการที่เขารวมและไมเขารวมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคําถามคําตอบระหวาง
การประชุม และผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ตอตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาดู
รายงานดังกลาวไดดวย
(8) เผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศรายละเอียดตางๆ ใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอผานเว็บไซตของบริษัท ชองทาง
ของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการรับรูขาวสาร และไมกระทําการ
ใดๆ ที่เปนการจํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปดกั้นการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุนดวยกัน
(9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอมูลไดโดยตรงทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (“E-mail” ) ของ
กรรมการอิส ระในเรื่ อ งต า งๆ ไดแ ก กิจ กรรมของกรรมการ การกํา กั บ ดู แ ลกิจ การ และการตรวจสอบ เป น ต น
นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท
(10) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสราง
การดําเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได
(11) ดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการสร า งความเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น แก อ งค ก ร เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น ได รั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจัดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1)

เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนา
กอนการประชุม ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยลวงหนากอนการประชุม โดย
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนไดเผยแพรไวอยางชัดเจนบนเว็บไซต
ของบริษัทดวย

(2)

เปด โอกาสใหผูถือ หุนสามารถเสนอชื่ อ บุคคลเพื่ อ เขา รับ เลือกเปน กรรมการ ซึ่ง ผูที่ไ ดรับการเสนอชื่อ จะตอ งมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อและสงมอบ
ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัท โดยบริษัทไดประกาศแจง
ลวงหนาถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย และผานทางเว็บไซตของ
บริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อบริษัทจะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตอไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุม บริษัทจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

(3)

ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ
ระเบียบวาระกอนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไมเพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจ

(4)

เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได
ใหแกผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้งเปนทางเลือกในการมอบ
ฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5)

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

(6)

กําหนดนโยบายเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อความเปนธรรมตอ
ผูถือหุน เผยแพรนโยบายและแจงเตือนไมให กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก
คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงราคาหุนบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
กอนการทํารายการ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางปฎิบัติอยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตอกลุมทั้ง
ภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบดวย ผูถือ หุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคา และคูแขง องคกรกํากับ ดูแลและ
หนวยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม มีดังนี้
ผูถือหุน
บริษัทเนนความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน ตอผูถือหุนอยาง
ถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย การ
แจงขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร เปนตน
ลูกคา
บริษัทเนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา และมุงพัฒนาบริการและสรางสรรคบริการใหมๆ เพื่อนําเสนอตอ
ลูกคา ควบคูกับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติตอลูกคา และใสใจตอการแกไขปญหาในทุกเรื่องที่ลูกคารองเรียนหรือ
ใหขอแนะนํา
พนักงาน
บริ ษั ท เน น การปฏิ บัติ ต อ พนั กงานอย า งเปน ธรรม มี ก ารจา ยผลตอบแทนใหแ ก พ นั ก งานอย า งเหมาะสมตามความรู
ความสามารถ และสอดคลองกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลดานสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในการ
ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศใหพนักงานทราบถึงคูมือพนักงาน ซึ่งระบุ
ขอกําหนดเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับวาดวยการทํางาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดใหมี
สวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงไดรับมากกวาที่กฎหมายกําหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
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บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมสรางประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมให
พนักงานไดรับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิท ธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวั ตกรรมตางๆ ขอกําหนดและ
กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ขอกําหนด และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ การสัมมนาความรูเกี่ยวกับ
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน
เจาหนี้
บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา และเงื่ อ นไขต า งๆที่ มี ต อ เจ า หนี้ อ ย า งเคร ง ครั ด ในการบริ ห ารเงิ น กู ยื ม ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคการใช การชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยตามกําหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ เพื่อสรางความ
เชื่อถือใหกับเจาหนี้ หากกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่ตกลงกันไวหรือกรณีเกิดการผิดนัดชําระหนี้
บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
คูคา
บริษัทเนนการปฏิบัติกับคูคาดวยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไว
อยางเปนธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคูคา และมีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกคูคาอยางชัดเจนไวใน
นโยบายจัดซื้อจัดจาง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑหรือคุณสมบัติที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัท
คูแขงทางการคา
บริษัทเนนดําเนินธุรกิจภายใตกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน ไมแสวงหาขอมูลความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือโจมตีคูแขงโดย
ใชขอมูลที่บิดเบือน สงเสริมและสนับสนุนการรวมมือทางการคากับคูแขงที่เปนไปเพื่อประโยชนของผูบริโภค หรือความ
รวมมือในอันที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศใหยั่งยืน
องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบตางๆ ที่กําหนดโดยองคกรที่กํากับดูแล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
ก.ล.ต. เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะสงเสริม
การเติบโตที่ยั่งยืนใหกับบริษัท มีการอบรมใหความรู ปลูกจิตสํานึกแกพนักงาน จัดกิจกรรมใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สรางสังคมที่ดี อนุรักษรักษาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยาง
ประหยัดและคุมคา ซึ่งถือปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมขององคกร บริษัทใหความชวยเหลือ บริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและ
องคกรตางๆ ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เชน บริจาคเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณสํานักงานใหแก
โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหนวยงานอื่น โดยใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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การดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
บริษัทกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ
ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตามความสมัครใจ และไมสามารถอางไดวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้นนี้
ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแลรับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามอยางจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยสําหรับดําเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย
การรับและพิจารณาขอรองเรียน
บริษัทจัดชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไวสําหรับเปดรับขอรองเรียน
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองคกร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการ
ที่ดี โดยชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ชองทาง ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.

โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซตของบริษัท หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยูของบริษัท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท

และเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน และผูแจงเบาะแส บริษัทใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปน
ความลับ และไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียง
เฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น และสําหรับผูรองเรียนที่เปนพนักงาน จะไดรับความ
คุมครอง มิใหไดรับผลกระทบตอสถานภาพการทํางาน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น การป อ งกั น และลดการสื บ ค น ข อ มู ล ต า งๆ ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วข อ งหรื อ ไม เ ป น ประโยชน ต อ การ
ดํา เนินงานและบริหารงานของบริษัท อั นจะทํา ใหสูญ เสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน เลขานุการบริษั ท จะรว มกับ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอรองเรียนหรือคําถามเฉพาะเรื่องที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานและการบริหารงาน
ของบริษัท หรือเรื่องที่เปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย แลวใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอพิจารณา ดังตอไปนี้
(ก) ขอร องเรียนหรือขอมูลที่อาจจะเปนประโยชนตอการสืบ คน เกี่ยวกั บการฉอโกงหรือปฏิบัติไมชอบดว ย
กฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทําใหบริษัทเสียหายหรือ
สูญเสียประโยชนที่พึงจะไดรับ
(ข) ขอรองเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ ที่บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
(ค) ขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กําหนดไวแลว
(ง) ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เขาขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
ตลาดหลักทรัพย
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(จ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัท
(ฉ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
(ช) ขอรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ
หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น
(ซ) ขอรองเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในดานของ
ความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้
(1)

เปดเผยขอมูลบริษัท ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง งบการเงิน ตอ งผ า นการสอบทานจากผูส อบบัญ ชีวา ถูก ตอ งตามที่ค วรในสาระสํา คั ญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท กอน
การเผยแพรตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป และ รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส

(2)

เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(3)

เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวม
การประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดังสูงไว ภายใตหัวขอการจัดการและการ
กํากับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

(4)

เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี
ในรายงานประจําป

(5)

เปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวในการแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

ทั้งนี้ งานดานนักลงทุนสัมพันธ บริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูล ขาวสาร และ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ผานชองทาง ดังนี้


ป 2558 ทางบริษัทตอนรับชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยและผูถือหุน เขาพบ
ผูบริหาร โดยมีการใหขอมูลการดําเนินงานและทิศทางของธุรกิจ พรอมเยี่ยมชมกิจการชอง MONO29



เว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท www.mono.co.th



หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โทร 0 2502 0787 , 0 2502 0797



Email : ir@mono.co.th



การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพยตางๆ อยางสม่ําเสมอ



จดหมายขาวที่เผยแพรตอสื่อมวลชน ที่นําเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงขาว
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1

โครงสรางของคณะกรรมการ

(1)

กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท จัดกลุมได 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบงตามการบริหารงาน แบงไดเปน


กรรมการที่เปนผูบริหาร



กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

ลักษณะที่ 2 แบงตามความเปนอิสระ


กรรมการอิสระ



กรรมการไมอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3
คน (ผูบริหาร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา)
และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 6 คน ซึ่งในจํานวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระและดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน ประกอบดวย ประธาน
เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร ประธานเจ า หน า ที่ ก ารตลาด และประธานเจ า หน า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี โดยโครงสร า ง
คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทําใหเกิด
การถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.ได
กําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(2)

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม ถา
จํา นวนกรรมการที่จ ะแบ ง ออกให ต รงเป น สามส ว นไมไ ด ก็ ใ ห อ อกโดยจํา นวนใกล ที่ สุ ด กั บ อั ต ราหนึ่ ง ในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
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(3)

กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย

(4)

คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวน
ไมนอยกวา 3 คน

(5)

ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารจะมาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

(6)

กรรมการและผูบริหารของบริษัท สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่น
ได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบดวย ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารสามารถ
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไมรวมบริษัทและบริษัทยอย) ไดไมเกิน 1 แหง โดยตองขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(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 เพื่ อ กํ า หนดนโยบายและตั ด สิ น ใจการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือใหความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ
ของบริษัทใหเปนไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจ
โดยแยกหนาที่การกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเปนกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร โดยเปนผูนําของคณะกรรมการ และมีหนาที่ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผูถือหุน สวนประธานกรรมการบริหารเปนหัวหนาและผูนําคณะผูบริหารของบริษัทรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุตามแผนงานที่วางไว

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท
ใหมีความถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ และสอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่กําหนดใน
ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวของ

•

กํา หนดใหมี ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคา ตอบแทน เพื่อ พิจ ารณาสรรหาผูที่เห็น สมควรดํา รง
ตํา แหนง กรรมการบริษัท และนํา เสนอการพิจ ารณาตอ คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ พิจ ารณาอนุ มัติ หรื อ

สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 66

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ
บริษัท และผูบริหารระดับสูง สัญญาจางผูบริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และ
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม สวนคาตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการจะตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่ออนุมัติ
•

กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดําเนินงานของบริษัท

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

5.3

บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําและมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเรื่อ ง
นโยบายของบริษัท อันเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทาง
ธุร กิ จ ร ว มกั บ ฝ า ยจั ด การ เป น ผูนํ า การประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล โดย
สนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุมและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการ
สนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ
ในขณะที่ป ระธานเจ า หนา ที่บ ริ ห ารรับ ผิด ชอบเกี่ยวกับ การบริ ห ารจัด การบริ ษัท ภายใต กรอบอํา นาจที่ ไ ดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให
การทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 ครั้งตอป (ทุกๆ 3 เดือน) และกําหนดวาระ
ประจําของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี เปนตน สวนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการจะ
รวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน ในกรณีที่บริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดูแลการ
ปฎิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง
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(2)

จํานวนองคประชุมขั้นต่ําที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด

(3)

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให
ได โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูติดตอประสานงาน

(4)

หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดสงใหคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวัน
ประชุมอยางนอย 7 วัน ยกเวนเอกสารประกอบในวาระที่ไมประสงคเปดเผยเปนลายลักษณอักษรใหนําเรื่อง
อภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถวนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการ
ประชุมซึ่งผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

(5)

กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยไดตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทเปน ผูประสานงานและควรแจง ผลการประชุมใหกรรมการที่เปน
ผูบริหารทราบถึงผลการประชุม

(6)

กรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดโดยตรงจากประธานเจาหนาที่บริหารและ
เลขานุการบริษัท รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้น

(7)

ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ควรจั ด ให มี ผู บ ริ ห ารและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มประชุ ม เพื่ อ ให ข อ มู ล และรายละเอี ย ด
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา

5.5

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแกไข
การดํา เนิน งาน ทั้ง นี้ เลขานุก ารบริษัท จะจัด สง แบบประเมิน ใหก รรมการบริษัท ทุก ทา น โดยมีก ารกํา หนด
หัว ขอ ที่ จ ะประเมิ น อย า งชั ด เจน โดยมี ป ระเมิ น กรรมการทั้ ง คณะ คณะกรรมการประเมิ น ตนเอง ประเมิ น
คณะกรรมการชุดยอย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นป และรวบรวม
สรุ ป รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณารั บ ทราบ และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ตอไป ทั้งนี้ แบงการประเมิน เปนดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยมาปรับ
ใช ใ ห เ หมาะสมกั บ โครงสร า งของคณะกรรมการ ซึ่ ง จะนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
คณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวขอในการประเมิน ดังตอไปนี้
-

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทําหนาที่ของกรรมการความสัมพันธกับฝายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
โดยในป 2558 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เทากับ 95.8%
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยใหกรรมการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเอง โดยกําหนดหัวขอประเมินใหสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย
กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวขอในการประเมิน ดังตอไปนี้
- คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
- การกําหนดกลยุทธ กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน
- การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในป 2558 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เทากับ 96.3%
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินตนเอง
เปนประจําทุกป เพื่อใหสามารถสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2558 มีผลการ
ประเมินของคณะกรรมการแตละคณะ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เทากับ 98.6%
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เทากับ 82.0%
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร รับผิดชอบใน
การกําหนดเปาหมายและบริหารงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดังนั้นทุกสิ้นป จะมีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร รวมถึ ง ให ป ระธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารได ป ระเมิ น ตนเอง และ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป น ผู ส รุ ป รายงานผลการประเมิ น ต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน เพื่อนําผลประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ และกําหนดคาตอบแทนของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีหัวขอการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
-

ความเปนผูนํา
การกําหนดกลยุทธ
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร
การสืบทอดตําแหนง
ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ
คุณลักษณะสวนตัว
การพัฒนาตนเอง
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5.6

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

(1)

คาตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และกําหนด
ขึ้นตามประสบการณ ขอบเขต และหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยูในแตละคณะเปนอัตราที่แนนอน
และเหมาะสม

(2)

คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการที่เปนผูบริหารจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น

(3)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาคาตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
กรรมการที่เปนผูบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนตอไป

(4)

ประธานเจาหนาที่บริหารจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงานของบริษัท เปนประจําอยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน และ
ศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน เปนตน และเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป

5.7

การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

(1)

สนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและเลขานุการบริษัท เขารวมการสัมมนา อบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ เพื่อสามารถนําความรู
ที่ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อยางนอยกรรมการบริษัท จะตองผานการ
อบรมและเขาอบรมในหลักสูตรตอเนื่องตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต. กําหนด
โดยในป 2558 คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวมอบรม
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) และคุณปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัท เขาอบรมหลักสูตร
Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(2)

จัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยนําเสนอเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เชน คูมือ
กรรมการบริ ษั ท จดทะเบียน แบบแสดงรายการขอ มูล ประจํ า ป (แบบ 56-1) รายงานประจํ า ป (แบบ 56-2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งขอมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และสงเสริมใหกรรมการ
เขารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะกรรมการ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหดียิ่งขึ้น

(3)

จัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะกําหนดชวงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฎิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเปนการพัฒนาผูบริหารและพนักงานให
มีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้นและสามารถทํางานแทนกันได
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9.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เกี่ยวของ
(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด

ตําแหนง

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

3/4

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบ

3/4

กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอ ที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ยวโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย ง ทางผลประโยชน ใ ห เป น ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานงานของฝายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังตอไปนี้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรวา เหมาะสม
สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• พิจารณาการแตงตั้ง โยกยาย หรือ เลิกจาง หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
• พิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยูเสมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
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10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝา ฝน กฎหมายวา ด ว ยหลั กทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย ขอ กําหนดของตลาดหลั กทรัพ ย หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย
11. ดําเนินการตามขอ (1) - (10) ขางตน ในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการของบริษัทยอย เทาที่ไดรับการ
มอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ 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
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ
ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลว
ในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอย เทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองให
ดําเนินการได
บริษัทและบริษัทยอยยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงวาจางบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995)
จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทและบริษัทยอยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 73

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(1.2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด

ตําแหนง

1. นายโสรัชย อัศวะประภา

ประธานกรรมการบริหาร

22/25

2. นายนวมินทร ประสพเนตร

กรรมการบริหาร

22/25

3. นายซัง โด ลี

กรรมการบริหาร

21/25

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

กรรมการบริหาร

25/25

5. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กรรมการบริหาร

25/25

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหาร
แทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการประกอบกิจการของบริษัท
ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกลาวจะตองเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตหิ รือใหความเห็นชอบ
2. จัดทําวิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อันเปนปกติธุรกิจของบริษัทภายใตวงเงินหรืองบประมาณ
ประจําปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไว โดยในการดําเนินการใดๆ
ตามที่กลาวขางตน โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจาย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจาง หรือเชา หรือ
เชาซื้อที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวของกับธุรกิจและงานสนับสนุน ไดในวงเงินไมเกิน
30 ลานบาท และอนุมัติการกู หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทไดในวงเงินไมเกิน
30 ลานบาท
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5. ใหคณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องและภายในกําหนดเวลาดัง ตอไปนี้ ใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย
5.2 รายงานของผูตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปและงบการเงิน รายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย
5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาที่ของตนที่กําหนดในคําสั่งนี้ จะตอง
ประกอบดว ยกรรมการไมนอ ยกวา กึ่ง หนึ่ง ของคณะกรรมการบริห ารทั้ง หมดเขา รว มประชุม จึง จะถือ วา ครบเปน
องคประชุมในอันที่จะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกลาวได
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดทานละ 1 (หนึ่ง)
เสียง ในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จําตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดขององคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเปนและเหมาะสม กรรมการเพียงทานใดทานหนึ่งจะเรียกใหมีการ
ประชุ มเปนกรณีพิเศษต างหากจากการประชุมตามปกติก็ไ ด แตทั้ง นี้ ตองบอกกลาววาระการประชุมลวงหนา แก
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแกการทําหนาที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10.คณะกรรมการบริหาร จะแตงตั้งคณะทํางาน และ/หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองงานที่นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหดําเนินงานใด ๆ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให
ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารก็ได
11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/
หรือเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 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
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท
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(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 3 ทาน และมีรายละเอียด
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด

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
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารระดับสูง
3. ให ข อ เสนอแนะต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ นํ า เสนอค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะเป น ผู อ นุ มั ติ
ค า ตอบแทนและผลประโยชน ข องผู บ ริ ห ารระดับ สู ง ส ว นค า ตอบแทนและผลประโยชนข องกรรมการบริ ษั ท ให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 6 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ชื่อ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด

ตําแหนง

1. นายโสรัชย อัศวะประภา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/5

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

4. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

5. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

6. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

โดยมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งไดรับแตงตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558) แทนนางสาวปวีณา พูนพัฒนสุขที่ลาออก
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
ตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ
กิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดู แ ลและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งภายใต แ นวทางและนโยบายที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน และสนับสนุนคณะทํางานในดานบุคลากร งบประมาณ และ
ทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหน ง
กรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางานดวย
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดําเนินการ ดังนี้
9.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว ยกรรมการอยา งนอ ย 5 คน โดยกรรมการไมนอ ยกวา กึ่ง หนึ่ง ของจํา นวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหาและ
คัดเลื อกบุคคลที่จะเขา ดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณ สมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑคุณ สมบัติ
กรรมการ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ
ประสบการณที่เกี่ย วขอ งกับ ธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา น เพศ และพิจ ารณาจากทักษะที่จํา เปน ที่ยังขาดอยู ให
สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่มีประสบการณใน
ธุรกิจที่จะเปนประโยชนตอบริษัท
การสรรหากรรมการใหมจะดําเนินการสรรหาจากแหลงขอมูลหลายแหลง รวมถึงฐานขอมูลกรรมการจากสถาบัน
และหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ กรณียังไมสามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ ใหใชบริษัทที่ปรึกษา
ภายนอกได โดยเปนคาใชจายของบริษัท
อยางไรก็ตาม การแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ในการประชุ มผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
9.3.2 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่จะ
มาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยกรรมการอิสระ มีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
เปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท
อาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปน
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งานที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด เ งิ น เดื อ นประจํา หรื อ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่น
คําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
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4. ไมมีห รือเคยมีค วามสัมพัน ธท างธุรกิจกับ บริษัท บริษั ท ใหญ บริ ษั ท ยอ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถือ หุน รายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
6. ไมเปน หรือเคยเปน ผูใ หบ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึง การใหบ ริการเปน ที่ป รึก ษากฎหมายหรือ ที่ป รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตตอสํานักงาน
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปน หุนส วนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือ เปน กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจา ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 3 ป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2551 (รวมทั้งที่ไดมกี ารแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
2.1 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่ งพนจากตําแหนง ตามวาระอาจไดรับการแตง ตั้งใหกลับ มาดํารงตํ าแหนงใหมไ ด กรณีที่
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
9.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ
สามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
9.3.4 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท กระทําโดยแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งเปน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางนอยจํานวน 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอิสระ
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9.3.5 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทําหนาที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัท
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการ
บริหารงานบริษัทยอยใหเปนไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผูถือหุนโดยสุจริต ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการบริษั ท ในการกํา กับ ดูแ ลเพื่อ ควบคุ ม
จั ด การและรั บ ผิ ด ชอบ
การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแตงตั้งตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอย
และบริษัทรวม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดลงทุนอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การทํารายการการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน การเพิ่มทุน
การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม
8. คณะกรรมการบริษัทมุงพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัทรวมใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริษัทจะไดรับรายงานผลการดําเนินงานจากบริษัทยอย และบริษัทรวม และมีการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อวางแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานตอไป

สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 82

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

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 ซึ่ ง ยั ง ไม เ ป ด เผยต อ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. บริษัทกําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรเพื่อความ
เปนธรรมตอผูถือหุน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทหามไมให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน เพื่อผลประโยชนของ
ตนเองและผูเกี่ยวของ
3. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซื้อ
และ/หรือ การขายหลั กทรั พ ย ข องบริ ษั ท ในช ว ง 1 เดือ นกอ นที่ บ ริษัท จะมีก ารเผยแพรข อ มูลเกี่ ย วกับ ผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินหรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอสาธารณชนแลว
4. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทซึ่งบุคคลดังกลาวรวมถึง
คูสมรสและของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู มายังเลขานุการบริษัท โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วัน
ทําการภายหลังเขารับตําแหนง นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองแจงเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย
หลั กทรัพยข องบริษัท ทุกครั้ง โดยแจง อยางนอ ย 1 วัน ลวงหนา กอ นทําการซื้อ ขายตอคณะกรรมการหรือ ผูที่
คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5. บริษัทกําหนดใหกรรมการ จัดทําและนําสงรายงานการมีสวนไดเสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัทกําหนดใหกรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และรายงานการมีสวนไดเสีย ใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เปนผูจัดทําขอมูลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
ระหวางปไวในรายงานประจําป
7. บริษั ท ให ค วามสํา คัญ ตอ การป อ งกั น การใชขอ มูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน ใ นทางมิ ชอบ หรือ ทํ า ให
ผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สัญญาจางแรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
8. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคา โดยไมนําสารสนเทศดังกลาวมาใชเพื่อ
ผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมาย
กําหนด
9. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ปองกัน
การเขาถึงขอมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพนักงานในระดับตางๆ
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 83

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและอยู
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 ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน จึงไดสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบ ที่มีตอตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย
2. ใหความเสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใด 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
พนักงานใชเปนแนวปฏิบัติ
4. รักษาขอมูลสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบจากขอมูล การเก็บขอมูล การเปดเผยหรือการนําขอมูลไปใชตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล
เวนแตเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหกระทําการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
9.7 นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใชสําหรับบริษัท
ผลงานและลิขสิทธิ์เหลานั้นถือเปนของบริษัท ตองสงมอบใหกับบริษัท ไมวาขอมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไวจะ
อยูในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญาของบริษัท เพื่อรักษา
ผลประโยชนและปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
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3. ใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม “ระเบียบการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการ
ใชงานโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตองผานการตรวจสอบและ
ลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทําที่ไมถูกตอง ถือเปน
การกระทําผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิ บั ติ ต นให เ ป น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ เช น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และสงเสริม
ใหมีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานในดานกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
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
บริษัทไดลงนามเขารวมแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับหอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย และกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) และสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวปฏิบัติ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. สรางวัฒนธรรมองคกรในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติและจัดฝกอบรม
ใหความรูดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต เคารพตอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายตางๆของบริษัท และมีคุณธรรม
2. พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการใน
การตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและคอรรัปชั่น กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่น
3. มิใหเรียกรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด จากบุคคลอื่น ที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติหนาที่ในทางมิชอบ
หรือละเวนการปฏิบัติ หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ในทางที่ทําใหบริษัทเสียผลประโยชน เวนแตในโอกาสหรือ
เทศกาลอันเปนประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน และอยูในราคาที่เหมาะสม และไมอาศัยตําแหนงหนาที่
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
4. มิใหกระทําหรือสนับสนุนการเสนอหรือให ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดๆ แกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหผูนั้น
กระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
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5. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุมครอง
ผูใหขอมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและ
กําหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
6. สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพื่อประโยชนในการปองกันและสนับสนุนการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่น
คุณปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัทไดเขารวมอบรม หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide
(ACPG) เพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับรองเขาเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
อีกทั้งในปนี้ บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายการรับของขวัญ ซึ่งมิใหผูบริหารและ/หรือพนักงานรับผลประโยชนจากผูที่
ประกอบธุรกิจรวมกับบริษัทในลักษณะสวนตัว ไมวาจะเปนเงินหรือสิ่งของ ยกเวนกรณีเทศกาลหรือประเพณีอันเปนที่
ยอมรับทั่วไป โดยของขวัญหรือสิ่งของที่รับนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท พรอมแจงจดหมายไปยังคูคาถึงแนวปฏิบัติ
ดานจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการรับของขวัญใหทราบ
9.9 คาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชี
ป 2558 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

คาตอบแทน (บาท)

คาสอบบัญชี

4,975,000

คาบริการอื่น

210,000
รวม

5,185,000

9.10 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในป 2558 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามกฎของ
ตลาดหลักทรัพย และสํานักงานกลต. รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฎอยูในนโยบาย) ลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน โดยไปรษณีย
ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททุกทานเขารวมประชุม และผูถือหุนเขารวมประชุมครบองคประชุม
2. บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมแตละวาระ และนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ใหถือคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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3. บริษัทไดรายงานสถานะผลการดําเนินงานของบริษัทอยางครบถวน ถูกตองตามความเปนจริงแกผูถือหุนของ
บริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน
4. บริษัทดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานก.ล.ต. ตามหลักเกณฑที่
กําหนด รวมถึงเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของบริษัท www.mono.co.th โดยมีการเปดเผยขอมูลนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบริหาร ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” และเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ขอมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ” และบริษัทมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถ
ติดตอสอบถามขอมูลไดทาง Email : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) ขอ 9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน และทางบริษัทสงจดหมายแจงเตือนไมใหกรรมการและผูบริหาร
เปดเผยขอ มูลภายในที่ เปนสาระสําคัญ ตอการซื้อขายหุนของบริษัทในทุกรอบกอนที่จะมีการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ในป 2558 บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เปนการ
ประเมินคุณภาพทั้งกอนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัททําได 100 คะแนนเต็ม เปนปที่สอง
ติดตอกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย ในแงการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทมี
หนวยงานบริการลูกคา Customer Service ซึ่งเปนตัวกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารสินคาบริการของบริษัท รับขอ
รองเรียน และชวยประสานงานในการแกไขปญหาตางๆของลูกคา ในสวนของการกํากับดูแลกิจการบริษัทเปดชองทางใน
การรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผาน “CG Hotline” ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทยังไมมีขอพิพาทใดๆกับผูมีสวนได
เสียแตละกลุม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชทางการเงิน อยางถูกตอง ครบถวน และเทาเทียม
กัน ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. กําหนด เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นตอผูถือหุน และมีการเผยแพร
ขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีนโยบายใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษั ท รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือครองหลั กทรัพ ย โดย
เลขานุการบริษัท เปนผูจัดทําสรุปขอมูลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การ
ถือครองหลักทรัพยของคูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2558 ขอมูลปรากฎ
อยูในหัวขอโครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
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สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
หุนสามัญ
ชื่อ – สกุล

จํานวนหุน ณ 31 ธ.ค.*

การเปลี่ยนแปลง สัดสวนการถือหุน

ป 2558

ป 2557

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)

2,240,234,780

2,217,484,780

22,750,000

72.24

2. นายโสรัชย อัศวะประภา

68,000,000

72,000,000

(4,000,000)

2.19

3. นายนวมินทร ประสพเนตร

22,900,000

22,900,000

-

0.74

19,200,000**

19,200,000**

-

0.62

11,135,000

12,185,000

(1,050,000)

0.36

6,000,000

7,900,000

(1,900,000)

0.19

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

8. นายปรีชา ลีละศิธร

-

-

-

-

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

-

-

-

-

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

6,600,000

6,600,000

-

0.21

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

1,100,220

1,100,220

-

0.04

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

6,600,000

6,600,000

-

0.21

4. น.ส.ปติฤดี ศิริสัมพันธ

2,050,000

2,200,000

(150,000)

0.07

5. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ

3,902,900

4,400,000

(497,100)

0.13

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

1,100,000

1,100,000

-

0.04

7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

1,100,000

1,100,000

-

0.04

กรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก

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

ผูบริหาร

*

จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 3,079,999,975 หุน
จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 3,100,935,537 หุน

**

จํานวนหุนของคุณซัง โด ลี รวมจํานวนหุนที่อยูใน ไทยเอ็นวีดีอาร 500,000 หุน

*** ในป 2558 ไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารทั้ง 16 ทาน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (MONO-W1)
ชื่อ – สกุล

จํานวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*
ป 2558

ป 2557

การเปลี่ยนแปลง

สัดสวนการถือ

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)

กรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก

927,694,165

1,022,694,165

(95,000,000)

62.72

28,821,115

24,821,115

4,000,000

1.95

-

5,357,143

(5,357,143)

-

4. นายซัง โด ลี

5,000,044

5,000,044

-

0.34

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

4,112,600

3,312,500

800,100

0.28

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

1,071,429

3,142,916

(2,071,487)

0.07

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

8. นายปรีชา ลีละศิธร

-

-

-

-

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

-

-

-

-

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

3,214,286

3,214,286

-

0.22

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท

123

123

-

0.00001

3,214,286

3,214,286

-

0.22

4. น.ส.ปติฤดี ศิริสัมพันธ

867,930

771,430

96,500

0.06

5. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ

1,642,858

1,642,858

-

0.11

267,916

267,916

-

0.02

-

267,858

(267,858)

-

2. นายโสรัชย อัศวะประภา
3. นายนวมินทร ประสพเนตร

ผูบริหาร

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร
7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข
*

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 1,499,881,444 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2558 รวม 1,479,067,065 หนวย

**

ในป 2558 ไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารทั้ง 16 ทาน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 9 ทาน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ทาน ยังดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย และมีความเปนอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอํานาจหนาที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารไวอยาง
ชัดเจน ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติ แตใหการสนับสนุนและคําแนะนํา
ในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ประธานเจาหนาที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร ไว
อยางชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน
4. บริษัทมีขอปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ
และเปนความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ โดยเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 ครั้งตอป เพื่อพิจารณาวาระประจําของแตละไตรมาส
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน
รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารงาน รวมถึ ง มี ก ารกระจายและแบ ง อํ า นาจหน า ที่ ใ ห กั บ
คณะอนุกรรมการชุดยอยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองขอมูล ติดตามการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดยอย และการประเมินประธานเจาหนาที่บริหาร ปละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนในการดํารงตําแหนงของกรรมการไว
ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นวากรรมการแตละทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และไดอุทิศเวลาการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ในการกํากับดูแลการบริหารงาน และผลการดําเนินงานเปนอยางดี และแมวาทางบริษัทไมไดมี
การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอยางชัดเจน แตมีหนวยงานภายใน คือฝาย
กํากับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ ดูแลการ
ปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานดานกํากับ
ดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทโมโน ยังคงขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคูไปกับการ
พัฒนาธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยตระหนักดีวาบริษัทเปนสวนหนึ่งของสังคม กลุมบริษัทโมโนไดวาง
แนวทางหลักในการดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR ที่มุงเนนการ “รวมกันให ชวยกันทํา” สรางประโยชนอยางยั่งยืนทั้ง
ดานสังคม (ชุมชนและเยาวชน) และดานสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยความรวมมือรวมใจ จากพนักงานภายในองคกร
จิตอาสาและพันธมิตรทุกภาคสวน
กลุมบริษัท โมโน ไดนําบริบท Creating Shared Value (CSV) เปนหนึ่งฟนเฟองชวยขับเคลื่อนเสริมสรางแผนงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยผลักดันใหแตละธุรกิจภายในกลุมบริษัทเขามามีบทบาท ในการ
นําศักยภาพของบุคลากร ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแตละธุรกิจ มาสรางสรรคแนวทางสนับสนุนและแกไขปญหา
สังคม เพื่อสรางคุณคาใหบริษัทเจริญเติบโตไปพรอมกับสังคมอยางยั่งยืน

10.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัท โมโน
คณะกรรมการบริษัทไดวางนโยบายการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปนผูนําในธุรกิจดานสื่อและการใหบริการขอมูลดานความบันเทิงอยางครบวงจร
กลุมบริษัท โมโน ยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม ความเปนธรรม หลักการปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลทั้ง
ตอหนวยงานภายนอก ภายในบริษัท และกลุมผูมีสวนไดเสีย ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความโปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจน
กําหนดขอพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
สรางการเติบโต และผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง
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2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กลุมบริษัท ใหความสําคัญตอการปลูกฝง การปองกันและการตอตานการทุจริตเสมอมา โดยไดมีการวาง
ระบบปองกัน แกไข และกําหนดบทลงโทษการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรอยางเปนรูปธรรม ตามที่ปรากฏในกฎขอบังคับ
บริษัท และขอปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ดวยการคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุมบริษัท ไดวางแนวทางในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ผานการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน ทั้งในดานการดูแลพนักงาน ลูกคา ผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ทั้งนี้ นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ
4. การปฎิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทไดวางนโยบายดูแลพนักงานตั้งแตการบริหารคาจาง การดูแลดานความเปนอยู สภาพแวดลอมการ
ทํางาน สวัสดิการ การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน โอกาสความกาวหนาเติบโตไปพรอมองคกร และ
งานดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ อยางเปนธรรม และอยู ภายใตกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
นโยบายดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญดานบุคลากร ดังนั้นการดูแลพนักงานเกี่ยวกับเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการ
จึงบริหารดวยความละเอียดออนและเหมาะสมภายใตขอกําหนดของกฏกระทรวงแรงงาน นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา
บริษัทพิจารณาจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานปนั้นๆ ที่สะทอนเปาหมายธุรกิจในรอบป และพิจารณา
ความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานแตละหนวยงานอยางชัดเจน รวมถึงการจัดหาสวัสดิการที่เพิ่ม
ความสุข ความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพไวใหพนักงาน เชน สวัสดิการประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการดานเงินกู สวัสดิการนวดคลายเสน สปอรตคลับ งานเลี้ยงสังสรรคในโอกาสตางๆ เชน งานปใหม
งานทําบุญวันคลายวันเกิดประจําเดือน เปนตน เพื่อเปนแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน
นโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
พนักงาน เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง โดยใหความสําคัญควบคูไปกับการปฏิบัติงานตามหนาที่ของพนักงาน
ภายในองคกร จึงกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้
 มุงมั่นพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลอง
กับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอื่นๆ ที่บริษัทนํามาประยุกตใชเพื่อสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน
 งานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของ
พนักงานทุกคน และบริษัทสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานทุกคนในองคกรในการดําเนินงาน
ตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
 บริษั ท จะสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรอยา งเพีย งพอและเหมาะสม พัฒ นาบุค คลากรใหมีค วามรูแ ละสรา ง
จิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
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นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง ดวย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญดานบุคลากรเสมอวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้นบริษัท
จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับใหเปน “องคกรแหงการพัฒนาและเรียนรู” โดยผสมผสานทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ
ตลอดจนปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกันไป
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
กลุมบริษัท โมโน มุงสรางสรรคสินคาและบริการที่ไดมาตรฐาน โดยเฉพาะขอมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพ
และสามารถสรางความสุขใหกับลูกคา ผานการคัดสรรขอมูลที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกลูกคาทุกกลุม และดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดลอม
ธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน ไมไดมีผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดลอมโดยตรง แตการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปน
หนึ่งใน เปาหมายหลักที่บริษัทมุงสนับสนุน กลุมบริษัท โมโน ไดใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ใน 2 มิติ
1) มิติดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 2) มิติดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
อยางตอเนื่อง
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ดวยสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของสังคม กลุมบริษัท โมโน พยายามเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชุนใน
บริเวณใกลเคียง และชุมชนที่อยูในถิ่นทุรกันดาน เพราะเชื่อวาชุมชนที่ดี ยอมกอใหเกิดสังคมคุณภาพ และนําไปสูความ
เจริญรุงเรืองของประเทศตามลําดับ
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึง่ ไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
ในโลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี ซึ่งทางกลุมบริษัท โมโน มี
นโยบายมุงมั่นพัฒนา เนื้อหาขอมูลขาวสาร สาระ และความบันเทิง นําเสนอผานชองทางในรูปแบบดิจิตอลอันหลากหลาย
เขาถึงผูบริโภคไดงาย ประหยัดตนทุน และไมมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการงาน
ภายในองคกร ไมวาจะเปนระบบอินทราเน็ต ระบบการรับสงขอมูลผานอีเมล ระบบการจัดเก็บขอมูล เพื่อประโยชนดาน
ทรัพยากรและสามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
 เปาหมายที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก สรางความรูความเขาใจในวัตถุประสงคการทําประโยชนเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ถูกตองแกพนักงาน หรือผูเขารวมกิจกรรม และ เนนการเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
 เปาหมายที่ 2 : เพิ่มชองทางสื่อ สรางเครือขายจิตอาสา สรางชองทางเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวสาร โครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองคกร กระจายขาวสารและความเคลื่อนไหวตางๆ ใหได
อยางทั่วถึง และสรางพันธมิตร เพื่อรวมเปนเครือขายจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คายอาสาจาก
สถานศึกษาตางๆ ลูกคา ประชาชนทั่วไป เพื่อผสานความรวมมือกันสรางประโยชนแกสวนรวม
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กลยุทธในการดําเนินงาน
กลุ ม บริ ษั ท โมโน ได ว างแผนโครงการและงบประมาณประจํ า ป ใ นการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดลอม โดยแตละธุรกิจภายในกลุมบริษัท ไดมีบทบาทในการสนับสนุน และชวยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ตามความเชี่ยวชาญของแตละธุรกิจ และดวยความเปนธุรกิจสื่อ ทําใหบริษัทสามารถใชชองทางตางๆ ที่หลากหลายในการ
เผยแพร ประชาสัมพันธโครงการตางๆ โดยมีโครงการที่แตละธุรกิจเขาไปมีสวนรวม อาทิ
ธุรกิจสื่อทีวี

การเดินสายประชาสัมพันธชอง MONO29 โดยเหลา Superhero พรอมกิจกรรมบริจาคสิ่งของ และ
มอบความสุขใหแกชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันลอยกระทง

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ

การสรางหองสมุดและผลิตหนังสือที่เปนประโยชนตอเด็กและเยาวชน

ธุรกิจอินเทอรเน็ต

การเปดโครงการคลิกดีทําดี เปนพื้นที่ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆและรับสมัครจิตอาสา
ผานเว็บไซต Mthai.com/clickdeetumdee/

ธุรกิจภาพยนตร

การจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยที่ประเทศเนปาล และกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูพิการ

สโมสรกีฬา

การจัดโครงการ Mono Basketball Dream นํานักกีฬาระดับมืออาชีพของสโมสรโมโน แวมไพร ไป
ใหความรูและเทคนิคแกเยาวชนในโรงเรียนตางๆ

10.2 การดําเนินงาน และการจัดทํารายงาน
กระบวนการการจัดทํารายงาน
ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม กลุมบริษัท โมโน ไดยึดตามหลักการ 8 ขอ ที่จัดทําโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียซึ่งประกอบดวย ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ บริษัท ไดจัดทําแผนงานโครงการและดําเนินงานจัดกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป โดยมีความ
สอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไวขางตน
การดําเนินงาน
ที่ผานมา กลุมบริษัท โมโน ไดดําเนินงานดานกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ดังนี้
 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
กลุมบริษัท โมโน ใหความสําคัญกับการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
เชน ความเปนธรรมตอผูถือหุน ลูกคา ตลอดจนพนักงานและสังคม ตามหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมภายใตการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนดขอพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณกรรมการผูบริหาร และพนักงาน ไดแก การดําเนินธุรกิจ
อยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนากิจการใหเติบโต สรางผลตอบแทนที่ดีที่สุดใหกับการลงทุนของ
ผูถือหุนอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
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 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ( Collective Action
Coalition ) ซึ่งถือเปนโครงการระดับชาติที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ บริษัทควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมภายในอยางรัดกุม เพื่อปองกันการทุจริต
ทั้งการรับพนักงานใหมที่มีขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกที่โปรงใส การจัดซื้อ การเบิกคาใชจายและการใชงบประมาณที่ตอง
ผานการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติ มีหลักฐานตรวจสอบได ฯลฯ
บริษัทใหความสําคัญตอการปลูกฝงจิตสํานึก การปองกันและการตอตานการทุจริต โดยวางนโยบาย และ
ระเบียบการปฏิบัติ การกําหนดบทลงโทษอยางเปนรูปธรรม ตามที่ปรากฏในกฎขอบังคับบริษัทและขอปฏิบัติของพนักงาน
ซึ่งในป 2558 บริษัทไดออกนโยบายเรื่องการรับของขวัญ ของกํานัล โดยหามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทุกคน
รับผลประโยชน ไมวาจะเปนเงิน สิ่งของ ยกเวนเทศกาลหรือประเพณีที่ยอมรับทั่วไป โดยของขวัญหรือสิ่งของที่รับตองมี
มูลคาไมเกิน 3,000 บาท และแจงใหแกคูคาและผูที่เกี่ยวของรับทราบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทมีชองทางรับเรื่อง
รองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่นผานชองทาง CG Hotline ของบริษัท ซึ่งในป 2558 ไมพบ
รายงาน หรือการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทใหความสําคัญตอการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่ง
ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติงานโดยคํานึงการเคารพ
สิท ธิ มนุ ษ ยชน สิท ธิ ห นา ที่ และความรับ ผิด ชอบ ที่ มีตอ ตนเอง บุคคลอื่น และผู มีสว นไดเสี ยทุกฝ า ย นอกจากนั้น ยั ง
เสริมสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ดวยการไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใด ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ไมกระทํา
การละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลดังกลาว พรอมทั้งวางแนว
ทางการติดตามกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหเขาขายการกระทําการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกลาว
 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
กลุมบริ ษัท โมโน ปฏิบัติตอ พนั ก งานตามกฎหมายแรงงานอย า งเคร ง ครัด ดูแ ลพนัก งานเสมือ นคนใน
ครอบครัว และตองการใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขในบรรยากาศที่สะดวกสบาย พรั่งพรอมดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในที่ทํางาน ดูแลการบริหารคาตอบแทนที่เหมาะสม และมอบสวัสดิการที่ดี จัดทําประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
และอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน และจากการปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในป 2558 ยังไมปรากฎวามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อัตราการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน
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นอกจากนี้ บริษัทไดสงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพดานตางๆ และจัดรูปแบบการเรียนรู
และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้
การเรียนรูผานประสบการณและลงมือทํางานจริง (Experience)
จัดใหพนักงานไดเรียนรูงานจากการลงมือปฏิบัติงานนั้นจริง (On the job training) เพื่อใหเกิดการสอนงาน
และถายทอดความรูความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนใหพนักงานกลาคิดและทําในสิ่งใหมๆ ไดแกไขปญหา
อันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางแทจริง
การพัฒนาโดยการถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)
สงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับตําแหนงที่มีความรู ความสามารถเชี่ยวชาญในสายงานมีโอกาส
ไดถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูโดยแบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก Tutor (แบบ
หองเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแตละรูปแบบสามารถถายทอดไดตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะของผูถายทอดเอง
การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)
สงเสริมและเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานเปนผูแนะนํา(Coaching) และใหคําปรึกษา
(Consulting) เพื่อใหผูบังคับบัญชาและพนักงานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชมและใหคําแนะนําในการทํางานรวมกัน
โดยอาศัยชวงเวลาของการทํางานทั่วไปและในชวงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูและอบรมเพิ่มเติม (Education)
จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของแตละหนวยงานและระดับ
ตําแหนง ซึ่งเปดโอกาสใหพนักงานทุกคน รับการฝกอบรมในระดับหลักสูตรที่จําเปนและเหมาะสมตอการทํางานหรือใน
หลักสูตรที่ตนเองสนใจเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต
รวมถึงจัดอบรมสัมมนาดูงานทั้งในและตางประเทศ และใหโอกาสความกาวหนาที่จะเติบโตไปพรอมกับ
บริษัท ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทไดจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเปนจํานวนทั้งสิ้น 19.97 ลานบาทและมี
พนักงานเขารวมการฝกอบรมทั้งสิ้นประมาณรอยละ 80 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
นอกจากนี้ ทางบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของพนักงานในอันที่จะแจงขอมูลปญหาตางๆ ขอรองเรียน หรือการ
แจงการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในองคกร สามารถแจงเรื่องผานผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้น หรือผานฝาย
ทรัพยากรบุคคล โดยสามารถแจงดวยวาจา หรือทําหนังสือแจงรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อ โดยฝายทรัพยากรบุคคล
และคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการหาขอเท็จจริงเพื่อหาทางแกไขปญหา หรือลงโทษผูกระทําความผิด การตรวจสอบ
หรือการสอบสวนจะไมเปดเผยขอมูลของผูใหขอมูลหรือผูที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจะใหความคุมครองดูแลผูแจงขอมูล
ผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแสที่กระทําโดยสุจริตบนพื้นฐานความเปนธรรม ไมใหไดรับผลกระทบตอหนาที่การงานของผูนั้น
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 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
เนื่องดวยบริษัทดําเนินธุรกิจสื่อทีวี ถือเปนสื่อที่เขาถึงกลุมผูชมไดในวงกวาง บริษัทจึงไดจัดหาและคัดเลือก
รายการ ขอมูลสาระ ความบันเทิงที่มีคุณภาพ ที่สรางความสุขใหกับผูชม ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ในการทําธุรกิจ มีการนําเสนอขาวสาร บทวิเคราะห ที่เปนกลาง และเชื่อถือได การนําเสนอภาพยนตร ซีรีส และรายการ
ตางๆ ที่ไดรับลิขสิทธิ์อยางถูกตอง และผลิตรายการที่สรางสรรคสังคม อาทิ รายการ Five Minute Big Hero ซึ่งนําเสนอ
บุคคล หรือกลุมบุคคลที่ทําประโยชนตอสังคม เปนอีกชองทางใหสังคมไดรับรูและเชิดชูบุคคลที่ทําความดี และบริษัทพรอม
รับฟงความคิดเห็น และปญหาตางๆ ผานชองทางตางๆ ทั้งเว็บไซตและโซเชียล มีเดีย เพื่อปรับปรุงบริการใหเหมาะสม
สําหรับธุรกิจดานโมบายอินเทอรเน็ต บริษัทมีหนวยงานที่ดูแลลูกคาและผูบริโภคโดยเฉพาะ อาทิ หนวยงาน
Call Center ที่สามารถใหขอมูลการบริการและชวยเหลือแกไขปญหาใหกับลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และมี
ชองทางการติดตอกับเว็บมาสเตอรในทุกเว็บไซต เพื่อรับเรื่องแจงปญหา และแนะนําการใชงานตางๆ
 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เปนหนึ่งในเปาหมายหลักของบริษัท โดยเนนใน 2 มิติ คือ
1) มิติดานอนุรักษสิ่งแวดลอม บริษัทมีการจัดกิจกรรมภายนอกเพื่ออนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมทุกป โดยจะ
มีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมในแตละป เพื่อใหครอบคลุมสิ่งแวดลอมในทุกดาน นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือขายและ
การจัดกิจกรรมรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในสวนของกิจกรรมภายใน บริษัทมีการสื่อสารภายในองคกรอยูเสมอ เพื่อให
พนักงานตระหนักถึงเรื่องการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ การนําวัสดุ
อุปกรณกลับมาใชใหม (Reuse) การสนับสนุนการวางแผนการทํางาน และการจัดสรรทรัพยากรตางๆที่มีใหเกิดประสิทธิภาพ
2) มิติดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม บริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานและศิลปนของบริษัท
เขารวมทํา กิจกรรมเพื่ อสิ่งแวดลอ มทั้งในส วนที่จัดโดยบริษัท และเครือ ขา ยพันธมิตรทางธุรกิจ และสรางจิตสํา นึกรัก
สิ่งแวดลอมในวงกวาง ไปสูเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผานโครงการ Mthai คลิกดี ทําดี
 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงไดรวมพัฒนาชุมชนทั้งบริเวณใกลเคียง และในถิ่นทุรกันดาร
โดยการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชนมาโดยตลอด สําหรับปนี้ บริษัทยังคงดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน
กลุมบริษัท โมโน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหการสนับสนุนในหลากหลายดาน
1) ดานการศึกษา ไดดําเนินการสรางอาคารเรียนใหกับโรงเรียนในชนบทมาอยางตอเนื่อง มีการพัฒนา
โรงเรียน โดยการซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ลานกีฬา หองสมุด สรางรั้ว ปรับภูมิทัศน การมอบอุปกรณการเรียน และ
อุปกรณกีฬา รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา และใหเงินชวยเหลือโครงการของนิสิต นักศึกษาของสถาบันตางๆ
2) ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาส บริษัทบริจาคเงินใหกับสถานสงเคราะห และมูลนิธิตางๆ อาทิ มูลนิธิ
อนุเคราะหคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิสรางรอยยิ้ม สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
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นอกจากนี้ กลุ ม บริ ษั ท โมโน ยั ง สนั บ สนุ น กี ฬ าระดั บ ประเทศ โดยการจั ด ตั้ ง และสนั บ สนุ น สโมสรกี ฬ า
บาสเกตบอล คือ สโมสรโมโน แวมไพร และสโมสรโมโน ทิว ไผง าม ภายใตการดํา เนิน งานของบริษั ท โมโน สปอรต
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด โดยเชื่อมโยงระหวางกีฬากับธุรกิจสื่อทีวี และขยายไปสูการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) ดวยความมุงหมายเพื่อพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลใหเติบโตเทียบเคียงกีฬาอื่นๆ โดยดํา เนินการใน
2 ทิศทาง คือการสนับสนุนนักกีฬา และการประชาสัมพันธกีฬาใหเปนที่รูจักมากขึ้น
บริษัทสนับสนุนนักกีฬาระดับอาชีพ รวมถึงการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ดวยการสรางนักกีฬารุนใหม
มาประดับวงการในสังกัด โมโน แวมไพร อะคาเดมี่ และเปนผูสนับสนุนการถายทอดสดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ทั้ง
TBL 2015 และ ABL 2015/2016 ผานสถานีโทรทัศน MONO29 MONO PLUS และเว็บไซต MThai เพื่อขยายฐานผูชมให
มีโอกาสรับชมกีฬาบาสเกตบอลไดสะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมสงเสริมคนรุนใหม “ปนบาสเกตบอล คืนสิ่งดีๆ ใหคนไทย” โดยสงนักกีฬาระดับ
อาชีพ เขาไปฝกสอนกีฬาบาสเกตบอลใหแกเยาวชนตามโรงเรียนตางๆ ภายใตโครงการ “MONO Basketball Dream” เพื่อ
สรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอล รวมถึงการสรางสนามบาสเกตบอลเพื่อเยาวชนและบุคคล
ทั่วไป
 การมีน วัตกรรมและเผยแพร น วัต กรรมซึ่ง ไดจ ากการดํา เนิน งานที่มีค วามรับผิ ดชอบต อสัง คม
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
ในชวง 2 – 3 ปมานี้ สังคมไทยเริ่มตื่นตัวในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กับการกาว
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ซึ่งสงผลใหภูมิภาคอาเซียนกลายเปนกลุมเศรษฐกิจขนาดใหญ มี
อํานาจตอรองทางการคาและเศรษฐกิจในเวทีการคาโลกมากขึ้น และเกิดการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตอยางเสรี ทําให
ประชาชนตองปรับตัวและพัฒนาตนเองทั้งดานภาษาและวัฒนธรรม
ซึ่งปจจุบันทางบริษัทไดเขาไปทําธุรกิจในประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ และตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงใชสื่อที่
มี ชวยสนับสนุนและพัฒนาความรูใหกับเยาวชนของประเทศ โดยทางกลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ไดจัดพิมพหนังสือ “ภาษานารู
สู AEC” มอบให แ ก เ ยาวชนและโรงเรี ย นต า งๆทั่ ว ประเทศ และสามารถอ า นได ฟ รี ไ ด ผ า นเว็ บ ไซต แ ละแอพพลิ เ คชั่ น
Mbookstore
อีกทั้ง การที่บริษัทดําเนินธุรกิจสื่อดิจิตอล จึงใหความสําคัญกับการดูแลดานความปลอดภัยในการใชงาน
เทคโนโยลีใ นวงกวา ง บริษัท ไดรว มมือ กับ หนว ยงานภาครัฐ กองบัง คับ การปราบปรามการกระทํา ความผิด เกี่ย วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และมีพันธมิตรที่ดี คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด และบริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) จัดทําหนังสือ “ฉ 18- อานกอนจะเกรียน เซียนเน็ตอยางมีคุณคา” ฉบับที่ 2 และ 3 เพื่อให
เยาวชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการใชอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถอานฟรีผานเว็บไซต MThai
สํา หรับ การบริ หารจัด การภายในองคกร กลุมบริ ษัท ได ใ ชความเชี่ย วชาญทางดา นเทคโนโลยี เพื่อ เป น
ประโยชนตอการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมตนทุนใหมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการแจงขาวสาร ระบบการจัดเก็บขอมูล
ฯลฯ พรอมทั้งนําเสนอการใหบริการแกลูกคาโดยคํานึงถึงคุณภาพของบริการเปนสําคัญ ซึ่งไมมีธุรกิจใดในกลุมบริษัทที่ทํา
ใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม
นับตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน ยังไมพบประเด็นการสรางผลกระทบตอความ
รับผิดชอบตอสังคม
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ประจําป 2558 สามารถสรุปยอไดดังนี้
 Mono for Social คืนคุณคา...เพื่อสังคมนาอยู
บริษัทไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม สงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชนรวมถึงชวยเหลือผูดอยโอกาสมาโดยตลอด ในป 2558 มีการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
- โครงการสรางอาคารเรียนโมโน กรุป 6 ใหแกโรงเรียนบานชองกะพัด อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โดยรวมกับมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ซึ่งไดดําเนินการสนับ สนุนอาคารเรียน
อยางตอเนื่องมาเปนปที่ 6
- โครงการสรางหองหองสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ใหแกโรงเรียนบานสวนทรัพย อําเภอทาแซะ จ.ชุมพร
- โครงการสรางรั้วและปรับภูมิทัศน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหมองสะเทอ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
- โครงการมอบจอ LED พรอมอุปกรณติดตั้ง ใหแกสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
- กิจกรรม MONO29 Give Hug Share Love โดยใหเหลาตัวละคร Superhero เดินสายแจกกอด และ
มอบหมอนรูปหัวใจเพื่อเปนที่ระลึกสําหรับผูบริจาคเงินเพื่อรวมสมทบทุนใหแกมูลนิธิสรางรอยยิ้ม
 Mono for Natural Environment เพื่อสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติยั่งยืน
กลุมบริษัท โมโน ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ จึงไดดําเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง ดังนี้
- กิจกรรมเพาะกลา และปลูกปา รวมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อฟนฟูปา ณ อุทยานแหงชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร จังหวัดกาญจนบุรี
- กิจกรรมปลูกปาชายเลน และปลอยสัตวน้ํา รวมกับนองๆ ผูบกพรองทางสายตา เพื่อฟนฟูทรัพยากร
ชายฝงทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ให ก ารสนั บ สนุ น ด า นเงิ น ช ว ยเหลื อ ผ า นโครงการต า งๆ ของภาครั ฐ บาล และเอกชน
สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมาคม และองคกรตางๆ ที่มีความสอดคลองกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนี้
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 การสนับสนุนเงินชวยเหลือสถาบันการศึกษา โครงการของนักศึกษา หรือโครงการสนับสนุนการ
เรียนรูและพัฒนาเยาวชน อาทิ
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติของหนวยงานตางๆ : เทศบาลตําบลบางพลับ
และศูนยปฏิบัติการครูฝกเยาวชน จังหวัดปทุมธานี
- โครงการ อาสาเติมสุข โรงเรียนบานผักขวง จังหวัดอุตรดิตถ
- โครงการสงเสริมกิจกรรมหุนยนต (iRAP ROBOT) คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- โครงการคายสวมกาวนกาวสูโดม ครั้งที่ 2 โดยคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(IP & IT Court Young Ambassador Award) ประจําป 2558 โดยศาลทรัพยสินทางปญญาฯ
- การสนับสนุนการศึกษา สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการสังคมฮอมใจ ครั้งที่ 2 โดยนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 การสนับสนุนเงินชวยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองคกรตางๆ อาทิ
- มูลนิธิพระดาบส
- มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- โครงการลอเลื่อนเพื่อคนพิการ โดยมูลนิธิคนพิการไทย
- โครงการทอดผาปามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
- โครงการ CSR Thailand โดยหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
- โครงการคืนสันติสุขสูแดนใต โดยศูนยผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม
บริษัท แคนดิด มีเดีย จํากัด รวมกับกองบัญชาการทหารบก
- โครงการจัดทําปฏิทินอิสลามประจําประจําป ฮ.ศ. 1437 - 1438 (พ.ศ. 2559)
โดยศูนยผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม บริษัท แคนดิด มีเดีย จํากัด
- โครงการออกรานงานกาชาด โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- โครงการชวยเหลือเหตุการณแผนดินไหวประเทศเนปาล โดยสภากาชาดไทย
- โครงการรําลึก 25 ป สืบ นาคะเสถียร โดยมูลนิธสิ ืบนาคะเสถียร
- การสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
- โครงการมอบอุปกรณกีฬาใหแกเทศบาลตําบลแมยวม จังหวัดแมฮองสอน
- คอนเสิรตอนุรักษวัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี
- โครงการกอลฟการกุศล โดยสมาคมนักเรียนเกาเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ
และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน
โดยรายละเอียดขาวของกิจกรรมตางๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมไดที่ http://www.mono.co.th/CSR.aspx
สวนที่ 2 หัวขอที่ 10 ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 100

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
(1995) จํากัด (“ผูตรวจสอบภายใน”) เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตป 2550 เพื่อทําหนาที่ประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการดําเนินการแกไขของบริษัท โดยรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและสําเนารายงานใหกับฝายบริหารที่เกี่ยวของเปนประจําทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน จะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกทาน
เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2558
โดยการซักถามขอมูลจากผูตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัททั้ง 5 ดาน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
สวนที่ 1 การควบคุมภายในองคกร
บริษัท มีการกําหนดเปา หมายการดํา เนิน ธุรกิจ จัดทําแผนงานที่ชั ดเจน มีการจัดการโครงสรางองคกร และ
กําหนดอํานาจความรับผิดชอบอยางเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกดาน มีการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการใหผูบริหารและพนักงานใชยึดเปนแนวทางในการปฎิบัติตาม เพื่อใหองคกรมีการควบคุม
ภายในที่ดี และเติบโตอยางยั่งยืน
สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุม โดย
ทําหนาที่ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงอยางรอบดาน ทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน
บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดไว รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีเกิดเหตุการณรายแรงที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบดวย

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่เกี่ยวของมีความถูกตอง เหมาะสม อยางเพียงพอ และนํามาใชไดทัน
ตอเวลา โดยมีชองทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริษัทกําหนดใหมีระบบการติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ ใหเหมาะสมและทันตอเวลา
รวมถึงกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก
ไตรมาส
สํ า นั ก ตรวจสอบภายใน โดยมี น างสาวสวนศรี สวนกู ล เป น หั ว หน า งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีค วามเห็ น ว า ผูดํ า รงตํ า แหน ง หัว หนา งานตรวจสอบภายในมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติห น า ที่ไ ด อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามแผนงานประจํ า ป ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ อันอาจทําใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง

อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มี
การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยางถูกตองและเปนที่นาเชื่อถือ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

12. รายการระหวางกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2558
บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัทในกลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ความสัมพันธ
- JAS กับบริษัทมีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก ซึ่งถือหุนในบริษัท รอยละ 72.24 และถือหุนใน JAS รอยละ 25.85

(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 99.99 โดย TTTBB ถือหุนโดย ACU รอยละ 99.20 โดย ACU เปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00

- บริษัท 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

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 103

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

- บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต 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 เซอรวิส 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 รวมทั้งนายนวมินทร
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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บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกัน โดยเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรม ดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
บริษัทที่เกี่ยวของ
1.บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.46

การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ เชนเดียวกับ

รายไดจากการขายและใหบริการ
บริ ษั ท ให บ ริ ก ารส ง ข อ ความสั้ น ให แ ก ลู ก ค า ของ TTTBB
(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่ใหบริการ

การให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า องค ก รรายอื่ น โดยที่ บ ริ ษั ท มี ค วามพร อ มด า น
บุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการใหบริการ ตลอดจนมีการคิด
ราคาเทียบเคียงไดกับที่เรียกเก็บจากลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ตนทุนและคาใชจาย
Mono Travel จายคาบริการโทรศัพทพื้นฐานใหแก TTTBB เพื่อ

0.18

การที่ Mono Travel ใชบริการระบบโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการ

ดําเนินธุรกิจใหบริการสํารองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท

ธุรกิจปกติ และอัตราการคาบริการเปนอัตราตลาด จึงเห็นวาการทํา

พื้ น ฐานให บ ริ ก าร กํ า หนดอั ต ราค า บริ ก ารเป น รายเดื อ นตามที่

รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ตกลงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวของ
2.บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริษัท, Mono Gen, Mono Broadcast และ Mono Radio
ใหบริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต นิตยสาร ทีวีดิจิตอล และวิทยุ
แก TTTI

17.64

การใหบริการสื่อโฆษณา และใหบริการใชลิขสิทธิ์ภาพยนตรดังกลาว

- Mono Film ใหบริการลิขสิทธิ์ภาพยนตรแก TTTI

1.26

ลักษณะรายการระหวางกัน
รายไดจากการขายและใหบริการ

เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัท, Mono Gen, Mono Broadcast และ
Mono Radio เพื่อเปนชองทางในการโปรโมทบริการของ TTTI โดยมี
การคิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึง
เห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัท, Mono Info และ Mono Broadcast จายคาเชาพื้นที่วาง
เครื่องเซิรฟเวอร (Co-Location)

11.06

การเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI
เป นผู ให บริ การอิ นเทอร เน็ ตครบวงจร ที่ มี ความพร อมด านระบบ และ
อุปกรณตางๆ (Infrastructure) ใหบริการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง รวมทั้งมีบริการใหเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรที่เปนหองที่มี
ลักษณะเฉพาะใหแกกลุมบริษัท โดยราคาคาบริการเปนราคาตลาด ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

- บริษัท, Mono Gen, Mono Production, Mono Info, Mono
Film, Mono Broadcast และ Mono Radio มีคาใชจายที่เกี่ยว
โยงกันใหแก TTTI ดังนี้

21.84

การใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดังกลาว เปนรายการ
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร ที่มีความ
พรอมดานระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีสํานักงาน
ตั้งอยูภายในอาคารเดียวกัน ทําใหมีความสะดวกในการดูแล และการ
ประหยัดคาใชจา ยในการเดินทาง ประกอบกับอัตราคาบริการเทียบเคียง
ได กั บ ราคาบริ ก ารของผู ประกอบการรายอื่ น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น วา การทํ า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

1) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในธุรกิจสื่อ
ทีวี ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต และธุรกิจสื่อวิทยุ
2) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในสํานักงาน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการระหวางกัน
- บริษัท, Mono Broadcast, Mono Radio และ Mono Gen จาย
คาบริการโทรศัพทพื้นฐานใหแก TTTI เพื่อดําเนินธุรกิจโดย
บริษัทใชเลขหมายเพื่องาน Call center และ Mono Gen ใช
บริการเลขหมายเพื่องานสื่อสารที่เกี่ยวของกับงานสํานักงาน

3.บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทจายคาใชบริการโครงขายโทรคมนาคมใหแก JASTEL
เพื่อเชื่อมโครงขายจากอาคารจัสมิน ถึง DTAC (รังสิต)

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

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.87

การใชบริการโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ และอัตรา
การค าบริก ารเป นอัตราตลาดและเทียบเคียงไดกับการใชบริก ารของ
ผู ป ระกอบการภายนอกอื่ น ๆ
จึ ง เห็ น ว า การทํ า รายการมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

1.33

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

0.74

คาเช าพื้ น ที่วางเครื่ อ งเซิ รฟเวอร ดัง กล าวเป นรายการธุ รกิ จปกติ โดย
JASTEL เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ
ตางๆ (Infrastructure) และมีบริการใหเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรซึ่ง
เปนหองที่มีลักษณะเฉพาะใหแกบริษัท โดยราคาคาบริการเปนราคา
ตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
4.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

5.บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด

6. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน
ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัท, Mono Gen, Mono Travel, Mono Info, Mono Ent,
Mono Film, Mono Production, Mono Broadcast,
Mono Sport, Mono Radio และ Mono Talent จายคาใชจาย
อาคาร เชน คาไฟฟา, คารักษาความปลอดภัย, คาบริการที่
จอดรถ ซึ่งเปนการจายตามสัญญา
ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทจายคาบริการ Internet Corporate leased line ใหแก
JINET

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัท, Mono Gen, Mono Ent และ Mono Broadcast จาย
ค า ซ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษา ตรวจ เช็ ค สภาพเครื่ อ งยนต ข อง
ยานพาหนะที่ใชในการดําเนินงาน
- บริษัทซื้อรถยนตโตโยตา เพื่อเปนรางวัลสําหรับทํากิจกรรม
ของบริษัท

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใชไป

17.78

0.18

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การใหบริการของกลุมบริษัทดังกลาวเปนรายการปกติของกลุมบริษัท
โดย PA เปนเจาของอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร และ
เรียกเก็บคาบริการดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น
ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

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

0.36

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

0.86

รายการดัง กลาวเปนกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อสง เสริม การขายของ
บริษัท และราคาซื้อรถยนตเปนราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 108

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

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

8.บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

0.76

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธ และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการ
คิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

0.47

รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ รายการมีความสมเหตุสมผล

รายไดจากการขายและใหบริการ
- Mono Gen มีรายไดจากการจําหนายหนังสือเกาในลักษณะ
การขายเปนเศษกระดาษเพื่อนําไปทําลาย โดยราคาขายสูง
กวาราคาที่ Mono Gen จําหนายใหแกคูคารายอื่นและไมต่ํา
กวาราคาตลาด

9.บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใชไป

ตนทุนและคาใชจาย
- Mono Ent จายคาโฆษณาทางจอ Shaker Screen

และมีราคายุติธรรม

0.05

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ศิลปนนักรองใหเปนที่รูจักของกลุมวัยรุนและประชาชนทั่วไป ในยาน สยาม
แสควร ซึ่งอัตราคาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูใชบริการรายอื่น
ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

10.บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด

ตนทุนและคาใชจาย
- Mono Broadcast จายคาบริการไฟฟาสํารอง สําหรับหอง
สตูดิโอที่ใชถายทํารายการตางๆ

0.65

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุและมีราคา
ยุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 109

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน
สินทรัพย
- ซื้อยานพาหนะ ประเภท รถกระบะ

เชาพื้นที่
- บริษัท, Mono Info และ Mono Broadcast จายคาเชาพื้นที่
เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของกลุมบริษัท

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2558
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.59

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

40.64

รายการดังกลาวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัท โดย PA เปน
เจาของอาคารจัส มิน อิ นเตอรเนชั่ นแนล ทาวเวอร บริการใหเชาพื้น ที่
อัตราคาเชาและคาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 110

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
 ผูสอบบัญชีของบริษัท
ป

ชื่อผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

2556

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

3930

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

2557

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

3930

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

2558

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

3930

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัทผูสอบบัญชี

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2556 - 2558 ผานการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีขางตน ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย งบการเงินสําหรับ
ป 2556 - 2558 ของบริษัท ยอ ยในประเทศบางแหง ไดผา นการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญ ชีอื่น ในสํา นัก งานเดีย วกัน กับ
ผูสอบบัญชีขางตน สวนงบการเงินป 2556 - 2558 ของบริษัทยอยในตางประเทศผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น
ในแตละประเทศ
งบการเงินสําหรับป 2556 – 2558 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ และมี
ความเห็นวางบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และกระแส
เงินสด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558
งบการเงินรวม 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 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 25572/
ลานบาท
%

598.07
400.00
577.61
7.74
54.32
21.45
1,659.19

11.08
7.41
10.70
0.14
1.00
0.40
30.73

0.21
0.00
503.82
9.33
1,222.23 22.63
1,843.13 34.13
142.40
2.64
29.12
0.54
3,740.91 69.27
5,400.10 100.00

ป 2558
ลานบาท
%

194.29
0.22
554.26
9.91
36.59
41.40
836.67

3.68
0.00
10.50
0.19
0.69
0.79
15.85

0.45
0.01
716.69 13.59
1,723.40 32.65
1,714.35 32.48
210.78
3.99
75.40
1.43
4,441.07 84.15
5,277.74 100.00

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

206.99

6.11

367.10

6.80

135.00
493.14

2.56
9.34

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนด
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

16.83
0.32
22.77
2.00
248.91

0.50
0.01
0.67
0.06
7.35

211.03
13.07
17.40
28.49
6.52
643.61

3.91
0.24
0.32
0.53
0.12
11.92

339.12
10.60
38.16
3.46
1,019.48

6.43
0.20
0.72
0.07
19.32
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
สวนที่ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษทั ใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน

ป 25561/
ลานบาท
%

ป 25572/
ลานบาท
%

ป 2558
ลานบาท

%

-

-

403.39

7.47

725.46

13.75

14.65
23.99
5.74

0.43
0.71
0.17

1,408.53
5.70
21.50
6.15

26.08
0.11
0.40
0.11

1,069.41
8.74
23.11
7.98

20.26
0.16
0.44
0.15

44.38
293.29

1.31
8.66

1,845.27
2,488.88

34.17
46.09

1,834.70
2,854.18

34.76
54.08

4.13
79.72

462.00
308.00
0.30
2,698.95

5.70
0.01
49.98

492.80
310.09
2,749.19

5.88
52.09

140.00
140.00
2,698.95

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
0.77
16.21
0.30
(153.83) (2.85)
2,911.22 53.91
2,911.22 53.91
5,400.10 100.00

49.28
0.93
(539.64) (10.23)
(145.36) (2.75)
2,423.56 45.92
2,423.56 45.92
5,277.74 100.00

หมายเหตุ :
1/

งบการเงินป 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อการเปรียบเทียบและวิเคราะหฐานะ

ทางการเงิน
2/

งบการเงินป 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558
งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจา ยทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจา ยภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 25561/
ลานบาท
%
1,407.38 93.95
90.58
6.05
1,497.96 100.00
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

ป 25572/
ลานบาท
%

ป 2558
ลานบาท
%

1,526.31
77.11
1,603.42

95.19
4.81
100.00

1,892.96
32.18
1,925.14

98.33
1.67
100.00

1,010.85
181.55
406.08
0.53
1,599.01
4.41
(81.29)
(76.88)
64.46
(12.42)

63.04
11.32
25.33
0.03
99.72
0.28
(5.07)
(4.79)
4.02
(0.77)

1,652.69
229.65
449.91
2,332.25
(407.11)
(133.10)
(540.21)
53.64
(486.57)

85.85
11.93
23.37
121.15
(21.15)
(6.91)
(28.06)
2.79
(25.27)

0.42
-

(1.57)
6.91

8.47
-

0.42
501.54

(1.33)
4.01
(8.41)

8.47
(478.10)

501.12
501.12

(12.42)
(12.42)

(486.57)
(486.57)

0.18
0.18

0.00
0.00

(0.16)
(0.16)

2,854.063/

3,080.00

3,085.56
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หมายเหตุ :
1/

งบการเงินป 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อการเปรียบเทียบและวิเคราะหฐานะ

ทางการเงิน
2/

งบการเงินป 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
3/

ปรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก ทั้งนีเ้ พื่อการเปรียบเทียบ เนือ่ งจากเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 บริษัทไดจายเงิน

ปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหกับผูถอื หุนในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 6 หุนปนผล

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
1/
ป 2556
ป 2557
ป 2558
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
418.34
144.57
233.24
(1,738.42)

(615.33)

(1,033.02)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2,112.23

194.91

387.53

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

0.42

(1.56)

8.47

792.57

(277.41)

(403.78)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หมายเหตุ : 1/งบกระแสเงินสดป 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงินป 2557 เพื่อการเปรียบเทียบ
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2556

2557

2558

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

11.01
10.60
1.69
3.79
94.99
52.42
6.87
5.31
67.74
34.12

2.58
2.31
0.32
3.54
101.69
84.73
4.25
7.33
49.11
56.83

0.82
0.59
0.28
4.16
86.54
119.11
3.02
11.71
30.74
58.82

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนกําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

58.66
32.13
6.05
92.52
33.45
28.24

33.77
(4.76)
4.81
(198.86)
(0.77)
(0.41)

12.69
(23.21)
1.67
(53.09)
(25.27)
(18.24)

24.31
312.22
0.73

(0.28)
11.94
0.36

(9.11)
(68.19)
0.36

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)

0.09
192.00
0.18

0.85
14.20
0.10

1.18
8.10
0.19

อัตราการจายเงินปนผล1/ (%)

102.13

46.68

-

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

หมายเหตุ : 1/คํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,925.14 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน
1,603.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 321.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.06 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมทั้งสิ้น

1,892.96
32.18

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2557
(ลดลง)
1,526.31
366.65
77.11
(44.93)

1,925.14

1,603.42

2558

321.72

%
24.02
(58.27)
20.06

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,892.96 ลานบาท เมื่อเทียบกับป
2557 มีจํานวน 1,526.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 366.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.02 รายไดจากการขายและบริการแยก
ตามกลุมธุรกิจ เปนดังนี้
กลุมธุรกิจ
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล
ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

1,682.88
210.08

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2557
(ลดลง)
1,412.51
270.37
113.80
96.28

1,892.96

1,526.31

2558

366.65

%
19.14
84.60
24.02

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ
ธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,682.88 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 1,412.51
ลานบาท เพิ่มขึ้น 270.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.14 โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการ
โฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใตชื่อชอง
“MONO29” ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สงผลใหลูกคา
สนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 210.08 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 113.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 96.28 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 84.60 เนื่องจากบริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรที่มีคุณภาพจากตางประเทศเขามาฉายในโรง
ภาพยนตร ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากผูชมสงผลใหรายไดจากกลุมธุรกิจภาพยนตรเพิ่มขึ้น
รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 32.18 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 77.11
ลานบาท ลดลง 44.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.27 จากรายไดดอกเบี้ยที่ลดลง
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ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได
ตน ทุน คา ใชจา ย ตนทุ นทางการเงิน และภาษีเงินไดข องบริษัท และบริษัท ยอยในป 2558 มีจํานวน 2,411.71
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 1,615.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 795.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.25
รายการ
ตนทุนจากการขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

1,652.69
229.65
449.91
2,332.25
133.10
(53.64)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2556
(ลดลง)
1,010.85
641.84
181.55
48.10
406.61
43.30
1,599.01
733.24
81.29
51.81
(64.46)
10.82

2,411.71

1,615.84

2557

795.87

%
63.50
26.49
10.65
45.86
63.73
(16.79)
49.25

การเพิ่มขึ้นของตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน เปนผลจากการที่บริษัทยอยไดมีแผนในการประชาสัมพันธชอง
“MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาผานสื่อตางๆประกอบกับบริษัทได
มีการจัดหาและผลิตคอนเทนตระดับพรีเมียม เพื่อใหเขาถึงฐานผูชมที่มากขึ้นและสอดคลองกับสโลแกน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี
ซีรีสดังมากที่สุด” ประกอบกับบริษัทยอยมีตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต, คาใชบริการโครงขาย,
คาใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม สงผลใหตนทุนและคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2558 จํานวน 486.57 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2557 มีจํานวน 12.42
ลานบาท เพิ่มขึ้น 474.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3,817.63 เนื่องจากในป 2558 บริษัทยอยไดลงทุนในคอนเทนต
ระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธชอง “MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ประกอบกับในปที่ผานมาบริษัทและบริษัท
ยอยไดมีการรับรูรายจายและคาตัดจําหนายจากสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวน 91.35 ลานบาท และมีการปรับปรุง
การบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล ตามสภาวิชาชีพที่ไดตีความการกําหนดราคาทุน
ขึ้นมาใหมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 โดยวิธีคิดลด ทําใหมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 68.79 ลานบาท สงผลใหบริษัท
และบริษัทยอยมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ชอง “MONO29” ไดรับความนิยม
จากผูชมเพิ่มขึ้น โดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สงผลใหรายไดโฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
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2) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 5,277.74 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน
122.36 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 700.16 ลานบาท และลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน 822.52
ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 403.78 ลานบาท และเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 399.78 ลานบาท จากการนําไป
ลงทุนสรางอาคารสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 716.69 ลานบาท เพิ่มขึ้น 212.87 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 1,723.40
ลานบาท เพิ่มขึ้น 501.17 ลานบาท จากการลงทุนสรางอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 2,854.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน
365.30 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 375.87 ลานบาท
หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจํานวน 135.00 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่น จํานวน 493.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 126.04 ลานบาท ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 339.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.09 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 2,423.56 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน
487.66 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2558 จํานวน 486.57
ลานบาท ในขณะที่มีเงินปนผลจายจํานวน 61.60 ลานบาท จึงสงผลใหกําไรสะสมลดลง 548.17 ลานบาท และระหวางป
2558 บริษัทมีทุนเพิ่มขึ้นจากการมีผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท 52.33 ลานบาท
โครงสรางเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 2,854.18 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
54.08 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุนจํานวน 2,423.56 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.92 ของ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.18 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.33 เทา
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 12.69 ลดลงจากป 2557
รอยละ 21.08 และมีอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 25.27 ลดลงจากป 2557 รอยละ 24.50 สาเหตุหลักที่ทําใหอัตราสวนใน
การทํากําไรลดลงจากปกอน เนื่องจากในป 2558 บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยมีแผนในการประชาสัมพันธชอง
“MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น สงผลใหบริษัทมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
ชอง “MONO29” ไดรับความนิยมจากผูชมเพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดโฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆที่ลดลงจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนป 2558 อยูที่
ติดลบรอยละ 18.24 ลดลงจากป 2557 รอยละ 17.83 มีสาเหตุจากกําไรที่ลดลงตามเหตุผลขางตนเชนเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยติดลบ รอยละ 9.11 ลดลงจากปกอน รอยละ
8.83 และอัตราการหมุนของสินทรัพย 0.36 เทา ซึ่งเปนอัตราที่เทากับปกอน เนื่องจากป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไร
ที่ลดลง ในขณะที่มีการซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.82 เทา ลดลงจากปกอน 1.76 เทา อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.59 เทา ลดลงจากปกอน 1.72 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2557 เนื่องจากมีการซื้อ
ทรัพยสินและคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
ทางดานอัตราสวนหนี้สินตอทุน สําหรับป 2558 อยูที่ 1.18 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.33 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากป 2558 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลสงผลใหอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ
ภาระผูกพันดานหนี้สิน
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ระยะเวลาการชําระ

จํานวนเงิน

ภายใน 1 ป

220

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

316

มากกวา 5 ป

426

สวนที่ 3 หัวขอที่ 14 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนา 120

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

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

1. นายพิชญ โพธารามิก

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
-ประธานกรรมการ
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)
43

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

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

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
72.24

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

2551 – ปจจุบัน

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหาร
2544 – ปจจุบัน
กรรมการ
2551 – 2553
กรรมการ
และประธานกรรมการ
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2558 – ปจจุบัน
กรรมการ
2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

2551 – ปจจุบัน

กรรมการ

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ

2549 - ปจจุบัน

กรรมการ

2545 – ปจจุบัน

กรรมการ

2538 – ปจจุบัน

กรรมการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
บมจ. ทีทีแอนดที / ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐาน
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
บจก. พินเวสท คอรปอเรชั่น
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอยของ บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
บจก. ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
/ ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต และแอพพลิเคชั่น
บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด
/ ธุรกิจใหบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง
สําหรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. เอ็มเมอรัลด ฟารม / ธุรกิจปศุสัตว

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 122

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)
50

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
2.19

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

รองประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
/ 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 เรนททัล
/ ธุรกิจรับซอมรถยนต
2547 - ปจจุบัน
กรรมการ และ
บจก. โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ
กรรมการบริหาร
/ ธุรกิจซื้อขายรถยนต ยานพาหนะทุกชนิด
2545 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัทยอยของ 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 123

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

3.นายนวมินทร ประสพเนตร -ผูชวยประธานกรรมการ

43

- ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

ชื่อ-สกุล

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

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่การตลาด
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

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

40

60

- 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

ผูชวยประธานกรรมการ,
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่การตลาด
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปจจุบัน
กรรมการ

0.62

ไมมี

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

กรรมการ, กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2549 – ปจจุบัน
กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
ไมมี

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

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

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน

0.19

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2546 - ปจจุบัน

4.นายซัง โด ลี

ตําแหนง

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บริษัทยอยของ 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 124

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

5.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร

- การอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณดานทักษะ
การบริหารและการจัดการภายในองคกรป 2558
Hue Tourism College, Vietnam

(ตอ)

6.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน -กรรมการ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่การเงิน
และบัญชี

47

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-กรรมการอิสระ
-ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

63

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน 105/2551
- หลักสูตรนักลงทุนผูทรงคุณวุฒิ รุนที่ 10/2558
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย
- วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
- วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
- กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

0.36

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2549 - ปจจุบัน

กรรมการ

2546 - ปจจุบัน

กรรมการ

ไมมี

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
2548 - 2551
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน

ไมมี

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน

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

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บมจ. ไทยวาโก
/ ธุรกิจผลิต คาสง สงออกชุดชั้นในสตรี
บมจ. บรุคเคอร กรุป
/ ธุรกิจรับเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
ปญหาเกี่ยวกับการพาณิชยกรรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 125

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
(ตอ)

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร

- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุนที่ 1

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
2543 - ปจจุบัน

สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2542 - 2552

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ,

บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน

กรรมการตรวจสอบ และ

/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และ

บมจ. ทีทีแอนดที / ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐาน

กรรมการตรวจสอบ

หลักสูตร Ethical Leadership Program รุนที่ 2/2558
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2558 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. เหมราช คลีน วอเตอร
/ ธุรกิจจัดหาและจายน้ําผานระบบประปา

ปจจุบัน

กรรมการวิชาชีพบัญชี ดาน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

บัญชีภาษีอากร

หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551

ปจจุบัน

วิทยากรพิเศษ

มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

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 126

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
8.นายปรีชา ลีละศิธร

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

อายุ
(ป)
52

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

ชื่อหนวยงาน / 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
กรรมการผูจัดการ
บมจ. หลักทรัพย ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย
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 127

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

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

อายุ
(ป)
50

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

ชื่อหนวยงาน / 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 128

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

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

10.นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน -ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
-กรรมการบริหาร
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
11 มีนาคม 2557

35

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

0.21

11.นายธวัตวงศ ศิลมานนท -ผูอํานวยการอาวุโส

40

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

0.04

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

0.21

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

สํานักประธานเจาหนาที่
บริหาร
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 มกราคม 2552
12.นายจิรประวัติ บุณยะเสน -ผูอํานวยการ
กลุมธุรกิจโมบาย
อินเทอรเน็ต
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
15 มีนาคม 2545

47

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2557 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจ
อินเทอรเน็ต

2548 - 2558

ไมมี

2552 - ปจจุบัน

2553 - ปจจุบัน
2549 - 2551
ไมมี

2545 - ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

ผูอํานวยการอาวุโส
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ
บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
กรรมการผูจัดการ
บจก. โมโน ทราเวล / ธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ใหบริการจองที่พักออนไลน
ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจโมบาย บมจ. โมโน เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต และ
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 129

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

13.นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ -เลขานุการบริษัท 2/

อายุ
(ป)
46

-ผูอํานวยการฝายกํากับดูแล
กิจการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
14 มีนาคม 2555

14.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ -ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 เมษายน 2551

44

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice
Guide (ACPG)รุน 24/2558
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
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการระหวางประเทศ
Oxford Brookes University, UK

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
0.07

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2555 - ปจจุบัน

เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

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

ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน และสื่อสารองคกร
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
สํานักงาน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ

2551 - 2555
2547 - 2550

0.13

ไมมี

2551 - ปจจุบัน
2551
2546 - 2551

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 130

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

15.นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

-ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล

41

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความสัมพันธทาง
สัดสวนการ
ครอบครัวระหวาง
ถือหุนใน
กรรมการและ
บริษัท1/ (%)
ผูบริหาร
0.04

ไมมี

บัญชีและการเงิน
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 มกราคม 2556

ชวงเวลา
2555 - ปจจุบัน
2551 - 2555

วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 กรกฎาคม 2555

16.นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข -ผูชวยผูอํานวยการฝาย

ประสบการณทํางาน

45

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

0.04

ไมมี

2556 - ปจจุบัน

2548 - 2555

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ
การเงิน

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

หมายเหตุ: 1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหาร (นับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ป 2557 – 2558 ยังไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผูบริหารทั้ง 16 ทาน
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 3,100,935,537 หุน มูลคา หุนละ 0.10 บาท
2/ หนาที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือ
หุน รายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14
ซึ่งจัดทําโดยกรรมการและผูบริหารใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 131

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
MONO
TECH

รายชื่อ

บริษัทยอย (ประเทศไทย)

MONO
GEN

MONO
TRAVEL

MONO
ENT

MONO
FILM

MONO
INFO

MONO

MONO

PRODUCTION

BROADCAST

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 132

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย (ประเทศไทย)
รายชื่อ

MONO
SPORT
ENT

MONO
RADIO

บริษัทยอย (ตางประเทศ)

MONO
MONO
RADIO
TALENT
BROADCAST STUDIO

MONO
INDO

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 133

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 อินเตอรเนต

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 134
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
รายละเอียดกรรมการของบริษัทยอย
บริษัทยอย 1
รายชื่อ

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

นายพิชญ
นายโสรัชย
นายนวมินทร
นายซัง โด
นายศิริ
นายคมศักดิ์
นายปฐมพงศ
นายบรรณสิทธิ์

โพธารามิก
อัศวะประภา
ประสพเนตร
ลี
เหลืองสวัสดิ์
วัฒนาศรีโรจน
สิรชัยรัตน
รักวงษ

MONO
INFO

MONO
BROADCAST

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

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

// = กรรมการบริหาร
/// = ผูบริหาร
หมายเหตุ : / = กรรมการ
1.บริษัทยอย หมายถึง บริษัทยอยที่มีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวม
ของป 2558

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย หนา 135

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
บริษัทไดวาจาง “บริษัท เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด” เขาทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานแตละฝาย สอบทาน ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน และนางสาวปตฤิ ดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัทเปนผูทําหนาที่ดูแลสนับสนุนการทํางานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

นางสาวสวนศรี สวนกูล
(อายุ 55 ป)

ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หัวหนางานตรวจสอบภายใน
- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
- ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร
- ไมมี -

ชวงเวลา

ตําแหนง

หนวยงาน

2550 – ปจจุบัน หัวหนางานตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย

2539 - ปจจุบัน กรรมการบริหารดานบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี

บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา
ธุรกิจ (1995)

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Fraud Audit จัดโดย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (19 - 21 ตุลาคม 2558)
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหมใชในป 2558 จัดโดย สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(15 ตุลาคม 2558)
- หลักสูตร การระบุ (Identify)จุดควบคุมในการทดสอบการควบคุมภายใน จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จํากัด (17 กรกฏาคม 2558)
- หลักสูตร ภาษีสรรพากรและมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.ออรแกไนเซอร จํากัด (20-21 มิถุนายน 2558)
- หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ TFRS (ฉบับ ปรับปรุง 2558) สําหรับอาจารยผูสอนวิชาบัญชี รุนที่ 1/58
จัดโดย สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ (29 พฤษภาคม 2558)
- หลักสูตร เตรียมความพรอมกับภาษีในป 2558
หลักสูตร ประเด็นปญหาทางบัญชีที่พบของบริษัทจดทะเบียนใน 3 ไตรมาสที่ผานมาของป 2557
จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จํากัด(15 มกราคม 2558)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 136

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 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
ที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเปนผูทําหนาที่ดังกลาว นอกจากนี้ ยังวาจาง บริษัท เสรี มานพ แอนด
ดอลย จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อชวยใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตางๆ
ชื่อ-สกุล

นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
(อายุ 46 ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ตําแหนง
- เลขานุการบริษัท
- ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
0.071/

ชวงเวลา

ตําแหนง

หนวยงาน

2555 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 - 2555 เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน เทคโนโลยี

2547 - 2550 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ประวัติอบรม
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร
- ไมมี -

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ป 2557 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)รุน 24/2558
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

1/ สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหาร (นับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 137

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน
- ไมมี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน หนา 138

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดยอย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี การเงิน และการบริหารองคกร โดยมี นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เปน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลีละศิธรและนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล เปนกรรมการตรวจสอบ และนางสาว
สวนศรี สวนกูล หัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
การประเมินการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกป ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประชุม จํานวน 4 ครั้ง รวมกับผูบริหาร
ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน และมีวาระการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารดวย รวมถึงมีการพูดคุยกับ
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน
ในป 2558 กรรมการตรวจสอบแตละทานไดเขารวมประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

4/4

2. นายปรีชา ลีละศิธร

3/4

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

3/4

สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ ไดดงั นี้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจํา ป 2558 ของบริษัท และงบการเงิน รวม กอ น
นํา เสนอคณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ อนุมัติ โดยสอบถามและรับ ฟง ความคิด เห็น จากผูบ ริห ารและผูส อบบัญ ชี เรื ่อ ง
ความถูกตอง ครบถวน เชื่อ ถือไดของงบการเงิน รวมทั้งใหเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้มีการประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
อยางเปนอิสระ รับฟงคําชี้แจง ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ และคําชี้แจงของผูที่รับผิดชอบ

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดยอย หนา 139

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และเปดเผยรายการ
ดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผูสอบบัญชี
มีความเห็นวารายการคาและรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถวน
แลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวารายการดังกลาวไดปฏิบัติ
ตามขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
3. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ปองกันการเกิดโอกาสทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายใน รวมกับผูสอบบัญชีและหัวหนางานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกร ใหมีการใชทรัพยากรที่คุมคาและประหยัด ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินที่เหมาะสม ใหมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่เชื่อถือได และใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และใหมีแนวทางการปองกัน
การเกิดทุจริต โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม
ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย รวมทั้งระเบียบขอกําหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผูตรวจสอบ
ภายใน ผูบริหาร และผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการ
ไมปฎิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
5. สอบทานใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและปรับปรุงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา คูคาและผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม นอกจากนี้
ไดทําการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจําทุกป
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการตรวจสอบภายในราย
ไตรมาส ใหข อ แนะนํา และติด ตามการดํา เนิ น การแก ไ ข ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็ น ที่ มีนัย สํา คัญ เพื่ อ
กอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการปองกันทุจริต ไมสนับสนุนการคอรรัปชั่น มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม สอบทานและพิจารณาอนุมัติใหปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และ
เหมาะสมกับองคกร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณางบประมาณประจําปในการจางหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน มีการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรหนวยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความเหมาะสมและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
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7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีซึ่งมีความเปนอิสระ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 เพื่อพิจารณา
อนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และระดับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ
เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2559 อีกวาระหนึ่ง โดยมี
คาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จํานวนเงินไมเกิน 1,200,000 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2559 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 5,694,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ให มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ การคํานึงถึงความเสี่ยงการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได รวมทั้งใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดยอย หนา 141

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีนายปรีชา ลีละศิธร
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล และดร.โสรัชย อัศวะประภา
ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดใหมีการประชุมรวม 2 ครั้ง (กรรมการทั้ง 3 ทาน
เขารวมประชุมครบทุกครั้ง) ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องสําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
ทั้งนี้ ทางบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา

ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อมายัง

บริษัท
2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
3. พิจารณาการจายบําเหน็จกรรมการ และการจายเงินโบนัสสําหรับผูบริหาร สําหรับป 2558
4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
โดยปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรงใส เพื่อประโยชนตอบริษัท

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

(นายปรีชา ลีละศิธร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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