
 

แบบแสดงรายการขอมลูประจําปแบบแสดงรายการขอมลูประจําป  ((แบบ แบบ 5566--11))  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทบริษัท  โมโน เทคโนโลยีโมโน เทคโนโลยี  จํากัด จํากัด ((มหาชนมหาชน))  
Mono Technology Public Company Limited  

(MONO) 

  

  

  

  

ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ 3311  ธันวาคมธันวาคม  22555588  
  



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
- 

 

สารบัญ 

หนา 

สวนที่ 1 การประกอบธรุกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  1 

2. ลักษณะการประกอบธรุกจิ 13 

3. ปจจัยความเส่ียง 31 

4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกจิ 34 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 42 

6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 43 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 47 

8. โครงสรางการจดัการ 50 

9. การกาํกับดูแลกจิการ 58 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 91 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 101 

12. รายการระหวางกนั 103 

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 111 

14. การวเิคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 117 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล  121  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 122 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัยอย  135 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแล 136 

  การปฏิบตังิานของบริษทั (Compliance) 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมนิทรัพยสิน 138 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดยอย 139 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                                          สวนที่ 1 หัวขอที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 1 

สวนที่ สวนที่ 1 1 การประกอบธุรกจิการประกอบธุรกจิ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 50 ลานบาท 

โดยนายพิชญ โพธารามิก บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในป 2556 และยายหลักทรัพย

เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เม่ือวันที่ 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 

พรอมดวยการใหบริการดานธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ ที่บริษัทไดดําเนินธุรกิจรวมกับผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Operator) รายใหญของประเทศ โดยเร่ิมตนใหบริการในรูปแบบ Interactive SMS on TV 

ซึ่งผูชมสามารถแสดงความคิดเห็นผาน Short Message Service (SMS) เพื่อแสดงผลบนหนาจอโทรทัศนแบบ Real 

Time ผานทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนที่แรก และกลายมาเปนตนแบบที่รายการโทรทัศนตางๆ นําไปใช

อยางแพรหลายในปจจุบัน  และขยายพัฒนาบริการ SMS ทั้งในรูปแบบการดาวนโหลดภาพและเสียง การใหขอมูล

ขาวสาร การเลนเกม รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับสมารทโฟน ซึ่งบริการเหลานี้ยังถูกนําไปพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาในตางประเทศอีกดวย 

นอกจากน้ี บริษัทไดจัดต้ังบริษัทในเครือ และขยายการใหบริการไปในส่ืออื่นๆ เพิ่มเติม รวมท้ังดําเนินธุรกิจการ

ใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) ซึ่งทําใหธุรกิจมีความเก่ียวเน่ืองและสงเสริมกันแบบครบวงจร อัน

ประกอบดวย ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ธุรกิจส่ือทีวี ธุรกิจส่ือวิทยุ ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร   และในป 2557 ภายหลัง

จากที่บริษัท  โมโน  บรอดคาซท  จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเขารวมและเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตการใหบริการ

โทรทัศนในระบบดิจิตอล  ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)  บริษัทไดเปดใหบริการสถานีโทรทัศน         

“โมโน ทเวนต้ีไนน” (MONO29) ภายใตคอนเซ็ปต “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีร่ีสดังมากท่ีสุด” ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลัก         

ของกลุมบริษัท 

สําหรับการเปล่ียนแปลงโครงสรางทุน  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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เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลานบาท เปน 

462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,220 ลานหุน และจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม สําหรับรองรับการ

จายหุนปนผล และรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (MONO–W1)  

เพื่อใหมีคุณสมบัติในการยายเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และไดดําเนินการยาย

หลักทรัพยแลวเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2558 รวมถึงการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนอยางตอเนื่องในอนาคต 

และเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุนคงเหลือ

จากการจายปนผลเปนหุนสามัญคร้ังกอน และมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (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 บริษัทมีบริษัทยอยทั้งส้ิน 15  บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบดวย 

1) ธุรกิจส่ือและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) 

  ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยใหบริการขอมูลขาวสารและ

สาระบันเทิงบนโทรศัพทเคล่ือนที่ และส่ืออินเทอรเน็ต ประกอบดวยบริการที่หลากหลายทั้งบริการ Short 

Message Service (SMS) บริการ Interactive Voice Response (IVR) ผานหมายเลข 1900-108-XXX 

และ *336  บริการเสียงเพลงรอสาย บริการ Mobile Site สําหรับรองรับการเขาชมเว็บไซตผานมือถือ และ

บริการแอพพลิเคช่ันสําหรับสมารทโฟน เชน แอพพลิเคช่ัน Mono29 Shake (รวมสนุกกับเกมของชอง 

MONO29) Gossip Exclusive (ขอมูลเบื้องลึกดารา) เปนตน 
 

พรอมทั้งการใหบริการเว็บไซตคอมมูนิต้ีขนาดใหญ ที่เปนที่รูจักกันดีในกลุมวัยรุนวันทํางาน มีสถิติผูเขาชม

เปนอันดับตนๆของประเทศ อยาง www.mthai.com และเว็บไซตใหบริการจองที่พักออนไลน ไดแก 

www.hotelsthailand.com และ www.hotelthailand.com  ซึ่งบริษัทไดพัฒนารูปแบบเว็บไซตเพื่อรองรับ

การใชงานของลูกคาโดยตอบสนองท้ังอุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพทเคล่ือนที่ นอกจากนี้ยังขยาย

ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ตไปยังตางประเทศ 
 

  ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ เปนผูผลิตและจําหนายส่ือส่ิงพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุคที่นําเสนอ 

เนื้อหา สาระความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมไลฟสไตลและเนื้อหาหลากหลายแนว ซึ่งไดรับลิขสิทธิ์จาก

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 

สํานักพิมพก๊ีก บุค (Geek Book) ถายทอดไลฟสไตลตางๆ ที่นาสนใจ ทั้งเร่ืองของ ภาพยนตร ดนตรี  

ภาพถาย ฯลฯ และสํานักพิมพมูฟ (Move) นําเสนอหลักการและแนวคิดการบริหาร 
 

  ธุรกิจส่ือทีวี ประกอบธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนนคุณภาพ

เพื่อสรางความบันเทิงใหผูชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามชอง “โมโน ทเวนต้ีไนน” (MONO29) ภายใต

สโลแกน ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด จากสตูดิโอช้ันนําตางประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดย

สามารถรับชมไดแบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน เว็บไซต และแอพพลิเคช่ัน รวมถึงเปนผูผลิตและ

สรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิง  สําหรับออกอากาศผานทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี  ในนาม

ชอง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภายใตสโลแกน ความสนุกไมมีวันจบ 
 

  ธุรกิจส่ือวิทยุกระจายเสียง ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ภายใตคล่ืนวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเปนคล่ืนวิทยุที่เปดเพลงจากทุกยุค รวมไวในหนึ่งเดียว ใน

รูปแบบ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคสําหรับคนทุกวัย มีทั้งเพลงไทย และเพลงสากล โดยเร่ิม

ออกอากาศตนป 2558 
 

2) ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) 

  ธุรกิจเพลง เปนผูผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เก่ียวกับศิลปนและเพลงในนามคายโมโน 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 - ทเวนต้ี ฯลฯ 
 

  ธุรกิจภาพยนตร  เนนการใหบริการเก่ียวกับภาพยนตรครบวงจร ต้ังแตการผลิตภาพยนตรคุณภาพโดย

คายโมโน พิคเจอร เปนผูจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายภาพยนตรชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เพื่อนําออกฉายในโรงภาพยนตร  รวมทั้ งการขายลิขสิทธิ์ ใหสายหนัง  ตางจังหวัด  เคเบิลทีวี   

สถานีโทรทัศนฟรีทีวี  และขายสิทธิ์ภาพยนตรไทยใหกับตางประเทศ รวมถึงการนําภาพยนตรที่ผลิตเอง 

และภาพยนตรที่ไดลิขสิทธิ์มา  นํามาใหบริการผานส่ือทุกชองทางของบริษัทอีกทางหนึ่งดวย  รวมถึง

บริการ Online Movie Streaming ยังมาเสริมใหธุรกิจเติบโตดวยการใหบริการภาพยนตรกวา 10,000 

ชั่วโมง ผานเว็บไซต Doonung.com ซึ่งปจจุบันเปล่ียนช่ือบริการเปน MonoMaxxx.com 
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วิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร สาระความบันเทิง 
(Content Provider) ทุกรูปแบบ โดยดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน การเปนผูนําทางดานความบันเทิงแบบครบวงจร ผาน
เทคโนโลยี และส่ือที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟสไตลในโลกดิจิตอล 

กลุมบริษัทโมโน เนนการสรางการเติบโตใหแข็งแกรงย่ิงขึ้น ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและ
ระบบตางๆ ทั้งระบบจัดการ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจมาโดยตลอด  
สรางทีมงานและบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา บนพื้นฐาน 
คานิยมหลักขององคกร ซึ่งประกอบดวย การทํางานเปนทีม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สะทอนใหเห็นผานพันธกิจที่กลุมบริษัทมุงเนน ดังนี้ 

- สรางสรรคสาระความบันเทิงที่สรางคุณคาและความสุขในทุกรูปแบบ 
- เสริมสรางเครือขายโซเชียลเน็ตเวิรค ดวยการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ กาวทันการ

เปล ี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
- แสวงหาโอกาสและชองทางธุรกิจใหมๆ และขยายตลาดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
- สนับสนุนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และพัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตคุณภาพชีวิตที่ดี 
- สงเสริม รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อการเติบโตที่ย่ังยืน 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

หนึ่งในเปาหมายของบริษัท คือความเปนผูนําตลาดในธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทย โดย
มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑอยางตอเนื่องในทุกๆกลุมธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   รวมถึงการพัฒนา Content  และ Application 
ใหมๆ ทั้งทางดานสารสนเทศ บันเทิง และเกมออนไลน เพื่อตอบโจทยและเปล่ียนแปลงไปตามความตองการของกลุมลูกคา
ไดอยางครบถวน นอกจากนี้บริษัท ยังมีแผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจที่บริษัททําอยู 
และสามารถสนับสนุนซ่ึงกันและกันได  โดยมีแผนท่ีจะพัฒนาและขยายธุรกิจดวยการเขารวมกับพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจสูตางประเทศ โดยใชความเช่ียวชาญจากธุรกิจหลักที่มีนําไปตอยอด และปรับ
รูปแบบเน้ือหาใหเขากับความนิยมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ ซึ่งในป 2558 บริษัทเร่ิมเขาไปทําการศึกษาธุรกิจการ
ใหบริการเสริมผานโทรศัพทเคล่ือนที่ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และไดเปนพันธมิตรที่ดีกับบริษัทเทเลนอรของ
นอรเวย ผูซึ่งชนะการประมูลและไดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซึ่งถือเปน
อีกหนึ่งโอกาสอันดีในการที่กลุมบริษัทจะขยายธุรกิจดังกลาว 

ในชวง 2 ปที่ผานมา ธุรกิจส่ือทีวีไดกาวเขามาเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ภายใต สถานีโทรทัศน “โมโน 
ทเวนต้ีไนน” (MONO29) ซึ่งแพรภาพออกอากาศต้ังแตเดือนเมษายน 2557 เปนตนมา บริษัทมุงเนนนําเสนอรายการท่ีมี
คุณภาพ  ควบคูไปกับความบันเทิงที่สรางสรรคใหกับผูชมรายการ ทุกเพศ ทุกวัย และมีการกําหนดทิศทางชองที่ชัดเจน ใน
การเปนชอง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ในฐานะผูเลนหนาใหมในวงการฟรีทีวี ชอง MONO29 ไดผลตอบรับจาก
ผูชมเปนที่นาพอใจ มียอดเรตต้ิงของผูชมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพียงระยะเวลา 2 ปไดกาวขึ้นมาเปนชองอันดับที่ 5 ของชอง
ทีวีดิจิตอลทั้งหมด และมีเปาหมายที่จะกาวสูในอันดับเรตต้ิง 1 ใน 3 ของชองที่ผูชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมีสวนแบงทาง
การตลาดที่ 5 – 10 % ของมูลคารวมของตลาดโฆษณาผานส่ือทีวีในปจจุบัน  ซึ่งจะเปนชองทางหลักที่จะสรางรายไดให
กลุมบริษัทเติบโตตอไปในอนาคต 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ  

ป 2558 - วันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัท โมโน เทคโนโลยี  จํากัด (มหาชน) ไดยายหลักทรัพย  “MONO” และ 
“MONO-W1” จากตลาด mai มาเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 - วันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 งานเปดตัวภาพยนตรฟอรมยักษแหงป "Dragon Blade ดาบมังกรฟด"  ผลงาน
สรางของซุปเปอรสตารชาวฮองกง เฉินหลง นําทัพนักแสดงนํา จอหน คูแซค เอเดรียน โบรด้ี ชอย ชีวอน 
(ซุปเปอรจูเนียร) หลินเผิง ฯลฯ  เดินพรมแดงเขารวมงานกาลาพรีเมียรอยางย่ิงใหญกับกิจกรรม  "ดรากอน 
เบลด กาลาไนท อิน แบงค็อก" ณ ศูนยการคาสยามพารากอน โดยคายโมโนฟลม ผูนําเขาภาพยนตรเร่ืองนี้
มาฉายในประเทศไทย 

 - วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด ในเครือ โมโนกรุป เร่ิมการกอสรางสตูดิโอถายทํา
บนพื้นที่ 12 ไร ถนนชัยพฤกษ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย อาคารสตูดิโอ
ถายทํา 2 อาคาร และอาคารสําหรับการจัดการแขงขันกีฬา 1 อาคาร โดยมีมูลคาการกอสรางรวมทั้งส้ิน 
300 ลานบาท 

 - วันที่ 24 มีนาคม 2558  โมโนกรุป แตกไลนธุรกิจ “โมโนเรดิโอ” เปดตัวคล่ืนใหม “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 เปนนิยายที่ถูกเสนอช่ือชิงรางวัลนิยายระทึก
ขวัญแหงป International Thriller Award 2013 

 - เดือนมิถุนายน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศรายช่ือหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET50 
SET100 และ SETHD ในรอบ 6 เดือนหลังของป 2558 ( มีผลต้ังแต 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558 ) ซึ่ง
หลักทรัพย  “MONO” ไดรับคัดเลือกเขาสูหลักทรัพยในดัชนี SET100 เปนคร้ังแรก 

 - 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 ดวยการปองกันตําแหนงแชมปโลกคร้ังที่ 4 ไดสําเร็จดวยคะแนนเปนเอกฉันท  โดย
ดําเนินการถายทอดสดใหชมและเชียรผานทีวีดิจิตอลชอง MONO29 

 - วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กอต้ังบริษัทยอย คือ บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ  จํากัด (Mono Talent Studio) 
โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ
บริหารและดูแลจัดหานักแสดง ศิลปน 
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 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนสําหรับกิจการที่ไมใชคล่ืนความถ่ี ออกอากาศผานทีวีดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวี ในนามชองโมโน 
พลัส (Mono Plus) ภายใตสโลแกน “ความสนุกไมมีวันจบ” นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนนคุณภาพและ
สรางความบันเทิงใหผูชมตลอด 24 ชั่วโมง 

 - เดือนกรกฎาคม บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ไดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรตางประเทศจากคายหนังยักษใหญของ
ไทย คือ บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล 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 สํานักพิมพก๊ีก บุค (Geek Book) และ
สํานักพิมพมูฟ (Move) โดยสํานักพิมพ Geek Book ถายทอดเร่ืองราวเฉพาะดานหรือไลฟสไตลตางๆ 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 หรือบุคคลที่สรางแรงบันดาลใจ เชน หนังสือ 
“Xiaomi กลยุทธปนแบรนดหม่ืนลานแบบเสียวหม่ี” และ “สตีเวน เจอรรารด ตํานานตลอดกาลแหงแอนฟลด” 

 - วันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการเปล่ียนแปลงการจัดเรียงชองโทรทัศนสําหรับทีวีดิจิตอลตามประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มี
ผลทําใหผูประกอบการโทรทัศนในระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลตองจัดใหมีรายการโทรทัศนที่ใหบริการเปนการ
ทั่วไป (ชองทีวีดิจิตอล) ไวที่ชองรายการ 1 – 36 เพื่อใหประชาชนสามารถจําเลขชองไดเม่ือดูรายการทีวี
ดิจิตอลจากแพลตฟอรมที่ตางกัน ดังนั้น สถานีโทรทัศนชอง MONO29 จึงจัดอยูในหมายเลข 29 ทุกโครงขาย 

ป 2557 - วันที่ 13 มกราคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง แจงผลประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ีเพื่อใชบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบความ
ชัดปกติ ซึ่งบริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด เปนผูชนะการประมูล โดยเสนอราคาสุงสุดเปนลําดับที่ 6 ใน
ราคา 2,250 บาท 

 - วันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 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 ไดจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเปนบริษัท โมโน สปอรต 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด โดยดําเนินธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจจัดการแขงขันกีฬา และอื่นๆ ที่เก่ียวกับการแขงขัน
กีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหาร จัดการทีมกีฬา และจัดต้ังสโมสรกีฬา 
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 - วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2557 มีมติอนุมัติใหนําเสนอที่ประชุม      
ผูถือหุนของบริษัท เพื่อใหสัตยาบันการประมูลและไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพื่อใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จากกสทช. และการใหสัตยาบันการ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเก่ียวของ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ี มูลคารวมท้ังส้ิน 3,186.56 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 : ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัด
 ปกติ (SD) 1 ชองรายการ เปนระยะเวลา 15 ป (เร่ิมวันที่ 25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572)   โ ด ย
เปนผูชนะการประมูล ตามราคาประมูล 2,250 ลานบาท 

 :  สัญญาเชาใหบริการโครงขายโทรทัศน ประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
 มาตรฐานความคมชัดปกติ กับสถานีวิทยุกองทัพบก เพื่อใชบริการสงสัญญาณโทรทัศนไปยังพื้นที่
 ตางๆ ทั่วประเทศไทย มีมูลคาเทากับผลรวมของคาเชารายเดือนๆละ ประมาณ 4.72 ลานบาท อายุ
 สัญญา 14 ป 5 เดือน (เร่ิมวันที่ 17 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571) เปนมูลคารวม 816.56 
 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

 :  การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินที่เก่ียวของกับการผลิตรายการ และการใหบริการโทรทัศน ไดแก การ
 ลงทุนในสถานท่ี สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณที่เก่ียวของ เปนตน มูลคารวมประมาณ 120 ลานบาท 

 

โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันที่ 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 คร้ังที่ 2” ในสาขา 
Online fever หรือเว็บไซตที่มีคนนึกถึงและช่ืนชมมากที่สุด จากการสํารวจความนิยมของประชาชนทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศในชวงปที่ผานมา 

 - เดือนเมษายน 2557 Mono Publishing เปดตัวนิตยสารแจกฟรีรายเดือน 3 ฉบับ คือ นิตยสาร แคมปส 
สตาร (Campus Star) ที่นําเสนอความเคล่ือนไหวของนักศึกษาตางสถาบันตางๆ  นิตยสาร Snap 
Signature ซึ่งเปนนิตยสารแนวสตรีทแฟช่ัน และ นิตยสาร  its mag ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม  และ
อุปกรณไฮเทคตางๆ ที่งานสัปดาหหนังสือแหงชาติคร้ังที่ 42 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

 - วันที่ 29 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศนชอง MONO29 เร่ิมทดลองออกอากาศวันแรก ภายใตคอนเซ็ปต    
“ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากท่ีสุด” ดวยคอนเทนตระดับพรีเม่ียม ทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตร
นานาชาติ ละครซิทคอมและซีรีส 

 - เดือนพฤษภาคม 2557 Mono Publishing เปดตัวนิตยสาร Bioscope ซึ่งเปนนิตยสารรายเดือน ที่นําเสนอ
เร่ืองราว เก่ียวกับภาพยนตร 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 

เปนผูสนับสนุนการแขงขันและไดรับสิทธิในการถายทอดสดตลอดฤดูกาล รวมถึงทางบริษัทไดนําทีม
บาสเกตบอล โมโน แวมไพร เขารวมการแขงขันในปนี้ดวย 

 - เดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียน (mai) ยอดเย่ียมแหงป 2557 ในงานมอบ
รางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2014”   ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เปนรางวัลที่
มอบใหแกบริษัทที่มีผลประกอบการรวมยอดเย่ียมในรอบป ในกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai 

 - เดือนสิงหาคม 2557 Mono Publishing ขยายธุรกิจ โดยเปดสํานักพิมพใหม  คือ สํานักพิมพ Her 
Publishing นําเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของทั้งผูหญิงและผูชายในยุคปจจุบัน ซึ่งเปดตัวเลมแรกกับ 
หนังสือ “คนอะไรเปนแฟนหมี”  ซึ่งเปนที่รูจักจากเฟซบุคที่มีคนกดไลคกวา 1 ลานคน และอีกหน่ึง
สํานักพิมพกับ Horo Life Publishing นําเสนอหนังสือเก่ียวกับกลุมความเช่ือเร่ืองดวง ฮวงจุย การทํานาย
ตางๆ  ซึ่งเปดตัวหนังสือ พยากรณชะตาชีวิตป 2558 โดยอาจารยคฑา ชินบัญชร 

 - วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557  มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลาน
บาท เปน 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,220 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 
บาท และจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อรองรับการจายหุนปนผลจํานวน 1,680 ลานหุน และเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO–W1) จํานวน 1,540 ลานหุน 
โดยเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งเปนวันกําหนดจายปนผล ทางบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวง
พาณิชย เปนทุนจดทะเบียน 462,000,000 บาท และทุนชําระแลว 307,999,997.50 บาท 

 - เดือนกันยายน 2557  บริษัทเขารับรางวัล “Investors’ Choice Award คร้ังที่ 2 ประจําป 2557” จัดโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในโอกาสท่ีทางบริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 100 คะแนนเต็ม ซึ่งบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนปแรก 

- วันที่ 15 ธันวาคม 2557 กอต้ังบริษัทยอยแหงใหม 2 บริษัท คือ บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด (Mono Radio) 
และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด (Mono Radio Broadcast)  โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 
100 เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คล่ืน “FRESZ 
91.5 FM” เร่ิมออกอากาศในตนป 2558 

ป 2556 - เดือนมกราคม 2556 เว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม ประกาศความพรอมในการใหบริการโฆษณาบนวีดีโอแบบ 

Interaction ดวยเทคโนโลยี VAST1 และ VPAID1 เปนรายแรกๆ ของประเทศไทย ทําใหโฆษณาสามารถตอบสนอง

ลูกเลน และการนําเสนอเนื้อหาหลากหลายมิติมากกวาเดิม เพื่อกระตุนการรับชมโฆษณาที่แปลกใหม 

                                                            
 
1 VAST (Video Ad Serving Template) และ VPAID ( Video Player – Ad Interface Definition) เปนภาษาหรือรูปแบบที่ใชในโปรแกรมการ
ทํางานของโฆษณาประเภทวีดีโอ ซ่ึงกําหนดโดย IAB (องคกรที่กําหนดมาตรฐานโฆษณาออนไลน) เพื่อใหโฆษณาสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ
หรือลูกเลนได อาทิ เปลี่ยนภาพ เปลี่ยนสี ทําใหเกิดความนาสนใจในการรับชม 
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 - วันที่ 25 มีนาคม 2556  บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน สําหรับกิจการไมใชคล่ืนความถ่ี ในนามชองรายการซาส เน็ตเวิรค (Zaa Network) จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 - เดือนมีนาคม - เมษายน 2556 คายโมโนมิวสิค เปดตัวเพลงซิงเก้ิลแรก Make You Dance ของศิลปน  บอย
แบนดนองใหม Evo Nine และเพลง Cliché ของศิลปนเกิรลกรุป Candy Mafia เพื่อรุกตลาดตางประเทศ
และเตรียมพรอมเขาสู AEC โดยใชทีม Production House อันดับหนึ่งของเกาหลี ZanyBros เปนผูจัดทํา
มิวสิควีดีโอ ซึ่งมีเนื้อรองเปนภาษาอังกฤษ และจัดทาํซับไตเต้ิลอีก 7 ภาษา  

 - เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทเขาทําสัญญาการเปนหุนสวนทางการตลาดระดับภูมิภาคในการใหบริการ
ขอมูลคอนเทนทผานโทรศัพทเคล่ือนที่ (Regional Marketing Partnership Mobile Agreement) กับสโมสร
ลิเวอรพูล โดยเปนคูคาแตเพียงผูเดียวท่ีถือสิทธิ์เนื้อหาผานโทรศัพทเคล่ือนที่ เปนระยะเวลา 3 ป เร่ิมต้ังแต
เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งลิเวอรพูลเปนหนึ่งในสโมสรฟุตบอลชื่อดังของโลก   

 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 กอต้ังบริษัท  Mono Technology  Vietnam Company Limited (Mono 
Vietnam) ในประเทศเวียดนาม เพื่อดําเนินธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่    

- วันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) และเร่ิมการซ้ือขายหลักทรัพย
เปนวันแรก (First Trading Day)  ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใตชื่อหลักทรัพย “MONO” 

- เดือนกรกฎาคม 2556  Mono Gen  ไดดําเนินการซ้ือธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายนิตยสารรัช  (RUSH) 
รวมถึงซื้อสิทธิการผลิตหนังสือ นิตยสารอินไซด ยูไนเต็ด ฉบับภาษาไทย (Inside United Thai Edition) 
นิตยสารลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย (LIVERPOOL FC Thai Edition) จากบริษัท พลัส วัน มีเดีย จํากัด 
เพื่อมาเสริมธุรกิจส่ิงพิมพใหมีความหลากหลายย่ิงขึ้น 

- วันที่ 9 กันยายน 2556 กอต้ังบริษัทยอยแหงใหม 2 บริษัท คือ บริษัท โมโน ทีวี จํากัด (Mono TV) และ
บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด (Mono Broadcast)  โดยบริษัทถือหุนผานบริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอย ในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

- วันที่ 9 ตุลาคม 2556 กอต้ังบริษัท Mono Technology Hong Kong Limited  (Mono Hong Kong)  ในเขต
บริหารพิเศษฮองกง เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนมีแนวโนมดานเศรษฐกิจที่เอื้อตอการลงทุน ทั้งดวยจํานวนประชากร และการเปดประเทศมากขึ้น ถือเปน
ตลาดใหญที่ สําคัญอีกแหงหนึ่ง ที่ทําใหบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจบริการเสริมบน
โทรศัพทเคล่ือนที่  ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร 

-  เดือนธันวาคม 2556  บริษัทรวมมือกับสถานีโทรทัศน SBS ประเทศเกาหลี เพื่อนําละครซีรีสทางโทรทัศน
จากเกาหลีมาเผยแพรทางการคา ผานบริการ Doonung.com และ MThai.com   นับเปนความรวมมือ
เผยแพรเนื้อหาประเภทบันเทิงรูปแบบนี้ทางอินเทอรเน็ตเปนคร้ังแรก 

-  เดือนธันวาคม 2556  บริษัทยอย 2 บริษัทเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับการใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  คือ บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด  (Mono 
Gen)  ไดย่ืนขอใบอนุญาตฯ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ และบริษัท  โมโน  บรอดคาซท  จํากัด  (Mono 
Broadcast) ไดย่ืนขอใบอนุญาตฯ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) และชนะการประมูล  ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)  
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โครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  มีบริษัทยอยทั้งส้ิน 15  บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สาย
ธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจส่ือและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง 
(Entertainment Business)  โดยมีภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย ดังนี้ 

 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย 

1.  บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากัด หรือ Mono Gen จัดต้ังขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 132 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายส่ือส่ิงพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสาร และ พ็อคเก็ตบุคท่ีนําเสนอ 
เนื้อหา สาระความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมไลฟสไตลและเน้ือหาหลากหลายแนว ซึ่งไดรับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจาของ
ผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีนิตยสารท่ีเปนที่รูจัก 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  ในสวนการขายโฆษณาหนาส่ิงพิมพ มีทั้งการขายตรงใหแกเจาของสินคา และขายผาน
บริษัทโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีสวนแบงรายไดจากการขายเนื้อหาในรูปแบบบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ และส่ือ
อินเทอรเน็ตบนเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม 

2.  บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด หรือ Mono Travel จัดต้ังขึ้นวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 20 ลานบาท ประกอบธุรกิจใหบริการจองท่ีพักแกลูกคาผานทางเว็บไซต 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 จัดต้ังขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ปจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลว 38 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เก่ียวกับศิลปนและเพลง
ของคายโมโน มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปนและดนตรีเพื่อเอาใจกลุมผูฟง ทุกเพศทุกวัย ทั้งบอยแบนด และเกิรลกรุป  เนนแนว
ดนตรีปอปและแนวเพลงฟงสบาย (Easy Listening) 

4. บริษัท โมโน ฟลม จํากัด หรือ Mono Film จัดต้ังขึ้นวันที่ 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 โปรดักช่ัน จํากัด หรือ Mono Production จัดต้ังขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 320 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิง เพื่อแพรภาพ
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 จัดต้ังขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 1,000 ลานรูเปยห หรือประมาณ 3.20 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตและใหบริการขอมูลในประเทศ
อินโดนีเซียผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยปรับปรุงเนื้อหาเดิมที่ใชในประเทศไทยใหเขากับความนิยมของกลุมลูกคา
และใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย 

7. บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด หรือ Mono Info จัดต้ังขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 8 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) โดยเปน
ผูผลิต และพัฒนาโปรแกรมตางๆ รวมทั้งการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการใหบริการ
ของบริษัท นอกจากนี้ มีสวนงานพัฒนาแอพพลิเคช่ัน (Application) เพื่อเสริมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่
ของบริษัท  

8. Mono  Technology  Korea  Corporation  หรือ  Mono  Korea   จัดต้ังขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2554   ปจจุบันมีทุน  
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว  610 ลานวอน  หรือประมาณ  18.5 ลานบาท  ดําเนินธุรกิจผลิตและใหบริการขอมูล
ในประเทศเกาหลีใต ผานส่ืออินเทอรเน็ต และส่ือทีวี ในรูปแบบบริการวิดีโอภายในประเทศ (ทั้งละคร ภาพยนต และ
อื่นๆ)  รวมถึงการจัดหาคอนเทนตที่มีคุณภาพจากประเทศเกาหลีใตในหลากหลายรูปแบบ สําหรับสนับสนุนการ
ใหบริการของกลุมบริษัทโมโน 

9. Mono Technology Vietnam Company Limited หรือ Mono Vietnam จัดต้ังขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว  6,374.40  ลานดองเวียดนาม  หรือประมาณ  10  ลานบาท  เนนธุรกิจหลักใน
การผลิตและใหบริการขอมูลในประเทศเวียดนามผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ และทางอินเทอรเน็ต 
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10. บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Broadcast จัดต้ังขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 500 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิตอล ในนามชอง MONO29 ภายใตสโลแกน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี 
ซีร่ีสดังมากที่สุด” จากสตูดิโอช้ันนําตางประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรับชมไดแบบ 2 ภาษา ทั้งทาง
โทรทัศน เว็บไซต และแอพพลิเคชั่น 

11. บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด หรือ Mono Sport Ent จัดต้ังขึ้นวันที่  9 กันยายน  2556  
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 25 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Production 
โดยดําเนินธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจจัดการแขงขันกีฬาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการแขงขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหารจัดการ
ทีมกีฬา และจัดต้ังสโมสรกีฬา 

12. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดต้ังขึ้นวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ปจจุบันมีทุน     
จดทะเบียน และทุนที่เรียกชําระแลว 25 ลานดอลลารฮองกง หรือประมาณ 107 ลานบาท เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13. บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด หรือ Mono Radio จัดต้ังขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว 1 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใตคล่ืนวิทยุ 
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเปนคล่ืนวิทยุที่เปดเพลงจากทุกยุค รวมไวในหนึ่งเดียว เร่ิมออกอากาศตนป 2558 

14. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Radio Broadcast จัดต้ังขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557  ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศ
ผานสถานีวิทยุกระจายเสียง 

15. บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด หรือ Mono Talent Studio จัดต้ังขึ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการบริหารศิลปน การออกผลงาน และการจัดการงาน
ตางๆ เพื่อสรางรายไดใหกับศิลปน รวมถึงการพัฒนาและสงเสริมภาพลักษณใหกับศิลปน 

 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ   
กลุมบริษัทโมโน ไมไดเปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ และการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทไมไดมี

ความสัมพันธ หรือเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียงการ
ดําเนินธุรกรรมการคาโดยท่ัวไป ตามที่ไดเปดเผยในสวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวขอ 12 รายการ
ระหวางกัน  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2556  –  2558 เปนดังนี้  

ประเภทรายไดตามกลุมธุรกิจ 
ดําเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถือหุน
ของบริษัท 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1.กลุมธุรกิจสือ่และใหบริการขอมูล  

1) ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต 
 

Mono Tech

Mono Info 
Mono Travel
Mono Indo 

Mono Korea 
Mono Vietnam

-

100 
100 
100 
100 
100 

1,137.67

 

75.95 1,208.86  75.40 1,030.44 49.61

2) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 2/ Mono Gen 100 129.44 8.64 81.73  5.10 99.23 5.15

3) ธุรกิจสื่อทีวี 2/ Mono 
Production 

Mono 
Broadcast1/ 

100 
41.12 2.75 121.92  7.60 626.74 32.56

4) ธุรกิจสื่อวิทย ุ Mono Radio
Mono Radio  
Broadcast 

100
100 

- - - - 1.87 0.10

2. กลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง   

1) ธุรกิจเพลง 2/ Mono Ent
Mono Korea 

100
100 

53.09 3.54 28.32  1.76  43.15 2.24

2) ธุรกิจภาพยนตร 2/ Mono Film 1/ 100 46.06 3.07 85.48  5.33  161.79 8.40

3) ธุรกิจอื่นๆ  - - - - 5.14 0.27

รายไดจากการขายและใหบริการ
รวม 

 1,407.38 93.95 1,526.31  95.19  1,892.96 98.33

รายไดอื่น  90.58 6.05 77.11  4.81  32.18 1.67

รายไดรวม    1,497.96 100.00 1,603.42  100.00  1,925.14 100.00 
 

หมายเหตุ : 1/ บริษัทถือหุน Mono Film ทางออมผานการถือหุนใน Mono Gen ซ่ึงถือหุนใน Mono Film รอยละ 100 

 บริษัทถือหุน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางออม ผานการถือหุนใน Mono Production  

 ซ่ึงถือหุนใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment รอยละ 100 

 2/ รวมรายไดจากการนําเนื้อหา (Content) ที่ผลิตไดไปใหบริการบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจส่ือและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) 

  ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต 
 

สวนแบงการตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ ป 2558         รอยละของมูลคาตลาดบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 

            เปรียบเทียบไตรมาส 4/2557 และไตรมาส 4/2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ที่มา : เว็บไซตสํานักงาน กสทช.                                   ที่มา : เว็บไซตสํานักงาน กสทช. 
      

ป 2558 ประเทศไทยมีจํานวนเลขหมายการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รวม 83.1 ลานเลขหมาย  และมีอัตราสวน
จํานวนเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากรรวม (Penetration rate)  เทากับรอยละ 123.5 ลดลงจากป 2557 ซึ่งมีอัตรา
อยูที่รอยละ 144.9 โดยลดลงรอยละ 21.4 เนื่องจากกําหนดระยะเวลาการลงทะเบียนซิมการดในระบบเติมเงินส้ินสุดลง ทําให
หมายเลขถูกระงับการใชงานและถูกตัดสัญญาณในสวนซิมการดที่ไมไดลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งไมไดมีผลกระทบกับตลาด
การใหบริการขอมูลมากนัก 

 

ทั้งนี้ มูลคาตลาดบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 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 เม่ือเทียบกับป 2557 ซึ่งอยูที่รอยละ 38.9 เพิ่มขึ้นรอยละ 
8.0  แมวาภาพรวมตลาดจะมีรายไดหลักมาจากการใหบริการเสียง แตการเติบโตของตลาดเปนผลมาจากแรงขับเคล่ือน
ของการใหบริการขอมูลเปนหลัก เนื่องจากผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่พัฒนาการรับสงขอมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเพื่อการแขงขัน  รวมถึงความนิยมในอุปกรณสมารทดีไวซ หรืออุปกรณส่ือสารอัน
ทันสมัยที่เพิ่มสูงขึ้น   

บริษัทถือเปนหนึ่งในผูใหบริการคอนเทนตขนาดใหญ (Content Provider) ซึ่งผลิตสาระบันเทิงในรูปแบบตางๆ มี
ระบบเช่ือมตอใหบริการครบวงจรกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รายหลักทั้ง 3 ราย คือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ซึ่ง
ใหบริการลูกคาครอบคลุมเลขหมายกวารอยละ 97.3 ของจํานวนเลขหมายทั้งหมด  และท่ีผานมาบริษัทไดใหบริการขอมูล
ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง SMS IVR  และ Mobile Site รวมถึงไดเรงสนับสนุนการพัฒนารูปแบบบริการดิจิตอลคอนเทนต 
และแอพพลิเคชั่นใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่เปล่ียนไปของผูบริโภค  
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จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ในป 2553 – 2558 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ศูนยขอมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. 
 

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) เปนแรงขับเคล่ือนหลักที่ทําใหตลาดอินเทอรเน็ตมีอัตราการ

ขยายตัวมาโดยตลอดหลายป ณ ส้ินป 2558 ขอมูลจากสํานักงาน กสทช. จํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนด

มีจํานวน 6.4 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 9.5 ตอจํานวนประชากร 100 คน เพิ่มสูงขึ้นจากป 2553 - 2557 เฉล่ียประมาณ

รอยละ 15 ตอป  และจํานวนครัวเรือนที่เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คิดเปนรอยละ 31.1 ของจํานวนครัวเรือนทั้งประเทศ 
 

มูลคาโฆษณาผานส่ือดิจิตอลในป 2555 – 2558 สัดสวนรูปแบบการโฆษณาผานส่ือดิจิตอลในป 2556 – 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ผลสํารวจมลูคาเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อดิจิทัลป 2558 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) รวมกับทีเอ็นเอส 
 

ในป 2558 จากผลสํารวจมูลคาเม็ดเงินโฆษณาผานส่ือดิจิทัลในป 2558 ซึ่งขอมูลเก็บถึงเดือนมิถุนายน 2558 

พบวางบโฆษณาผานส่ือดิจิทัลรวมทั้งปมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคารวมกวา 9,869 ลานบาทเติบโตขึ้นรอยละ 

62 จาก 6,115 ลานบาทในป 2557 ขยายตัวมากกวาที่คาดการณไวในชวงตนปที่ 8,134 ลานบาท แตหากพิจารณาตาม

รูปแบบโฆษณาส่ือออนไลนที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ไดแก เฟซบุก วิดีโอบนยูทูป และโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ การโฆษณา

ในรูปแบบดิสเพลยแอดเวอรไทซ่ิงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ทําใหบริษัทที่เปนผูใหบริการเว็บไซตอยางกลุมบริษัท 

โมโน ตองมีการปรับตัว ทั้งการหาพันธมิตรทางคอนเทนต การพัฒนาคอนเทนตใหมๆ การทําการตลาดผานส่ือโซเชียล

มีเดีย และการใหบริการเว็บไซตที่สามารถตอบสนองอุปกรณสมารทดีไวซตางๆ ซึ่งทําใหเว็บไซต Mthai.com ของบริษัท 

ยังคงไดรับความนิยม และติดอันดับเว็บไซตที่มีผูเขาเย่ียมชมสูงสุดเปนอันดับ 4 ของประเทศ (จากสถิติของบริษัท ศูนยวิจัย

นวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จํากัด ณ เดือนธันวาคม 2558)  
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รอยละของมูลคาการโฆษณาผานส่ือแตละประเภทในป 2558 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปดเผยผานเว็บไซตของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย 
 

  ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ    ณ ส้ินป 2558 มูลคาการโฆษณาผานส่ือนิตยสาร มีมูลคา 4,227 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

3.5 ของมูลคาตลาดโฆษณารวม จากป 2557 ซึ่งมีมูลคา 4,931 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 14.3 และลดลงอยาง

ตอเนื่องจากป 2556   เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปใชส่ือโฆษณาอื่นๆเพิ่มขึ้น อยางส่ือทีวีดิจิตอล ส่ือในโรง

ภาพยนตร ส่ือขนสงมวลชน และส่ืออินเทอรเน็ตหรือโซเชียลมีเดียมากขึ้น เนื่องจากเช่ือวาส่ืออื่นๆเขาถึงกลุมผูบริโภคได

ดีกวา สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีเวลาอานนิตยสารลดลง สําหรับการแขงขันในตลาดนิตยสารคาดวาจะยังมี

การแขงขันสูงทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร ซึ่งทางบริษัทไดปรับตัวใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของผูบริโภค ในการพัฒนาชองทางใหมๆ อยางแอพพลิเคชั่น Mbookstore เพื่อรองรับผูอานสมัยใหมที่นิยมใชสมารทโฟน 

แท็บเล็ต รวมถึงการเพ่ิมผลิตภัณฑประเภทหนังสือ และพ็อคเก็ตบุค โดยการเลือกสรรแนวหนังสือที่นาสนใจ หรือคัดสรร

นักเขียนคุณภาพที่เปนที่รูจักและมีผูติดตามจํานวนมาก 

  ธุรกิจส่ือทีวี   ตลาดมูลคาการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน ถือเปนตลาดที่ใหญที่สุดในทุกส่ือ มีอัตราการเขาถึง

ประชากรรอยละ 98 ของประชากรไทยทั้งหมด และเปนแหลงรวมเม็ดเงินจากการโฆษณาท่ีมีมูลคามากที่สุด ซึ่งในป 2558 

มีมูลคาการซ้ือขายโฆษณาทางทีวีรวมถึง 84,511 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.1 ของเม็ดเงินทั้งหมดในอุตสาหกรรม

โฆษณา ซึ่งแบงเปนมูลคาโฆษณาทางทีวีอนาล็อกรอยละ 47.0 ทีวีดิจิตอลรอยละ 17.1 และทีวีเคเบิล/ดาวเทียมรอยละ 5.0  

หลังจากท่ีมีการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล  จากเดิมที่มีชองฟรีทีวีอนาล็อก จํานวน 

6 ชอง  ทําใหเกิดจํานวนชองเพิ่มขึ้นจากระบบทีวีดิจิตอลอีก   24  ชอง  ซึ่งเร่ิมเปดใหบริการต้ังแตเมษายน 2557  ถือเปน

จุดเปล่ียนของอุตสาหกรรมโทรทัศนในประเทศไทยคร้ังสําคัญ ส่ือทีวีเปล่ียนแปลงไปสูการแขงขันที่เสรีมากขึ้น เปนการ

สรางความหลากหลายในแงเนื้อหา ลดการผูกขาดความเปนเจาของส่ือลง มีการแขงขันในแงธุรกิจเชาเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้น 

ชวยใหบริษัทหรือองคกรธุรกิจที่ตองการประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือบริการมีทางเลือกมากขึ้น และแนวโนมอัตรา

คาโฆษณาเฉล่ียที่ลดลง โดยมีการคาดการณวาเม็ดเงินโฆษณา จะเกิดการกระจายตัวอยางสมดุลตามฐานผูชมมากขึ้น 

เนื่องจากดิจิตอลทีวีมีระบบการวัดเรตติ้งที่แมนยํา ซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือใหแกผูซื้อเวลาโฆษณามากกวาระบบเดิม 

อีกทั้งมีการจัดหมวดหมูที่ชัดเจนทําใหผูซื้อโฆษณาสามารถเลือกซ้ือเวลากับชองสถานีที่ตรงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น และ
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จากการคาดการณของกสทช. ในชวง 5 ปขางหนาของการเปล่ียนสูทีวีดิจิตอลจะชวยกระตุนเม็ดเงินในอุตสาหกรรม

โฆษณาใหเติบโตขึ้นเปนเทาตัวจากปจจุบัน  

จากจํานวนชองทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น ผูประกอบการมีการปรับอัตราคาโฆษณาลงเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ โดย

ป 2558 มีมูลคาโฆษณาผานทีวีดิจิตอล 20,930 ลานบาท  แมวาจะเพิ่มขึ้นจากป 2557  ถึงรอยละ 143.9  แตเม่ือเทียบกับ

ทีวีอนาล็อก 57,526 ลานบาท ยังคงเปนสัดสวนที่ไมสูงมากนัก    ทั้งนี้  แมวาจะมีหลายปจจัยที่ทําใหการเติบโตไมเปนไป

ตามที่คาด อาทิ สภาวะเศรษฐกิจที่สงผลตอการจับจายใชสอยและการลงโฆษณาของเจาของสินคาและบริการ การขยาย

โครงขายทีวีดิจิตอล Multiplexer (MUX) และปจจัยอื่นๆที่เปนแรงสนับสนุนการเปล่ียนผานจากทีวีอนาล็อกสูดิจิตอล  แต

บริษัทยังมุงเนนการผลิต  จัดหา  และนําเสนอรายการที่มีคุณภาพ  คอนเทนตระดับพรีเมียมและการวางตําแหนงทางการ

ตลาดที่ชัดเจน  ทําใหเรตติ้งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเดือนธันวาคม 2558 มีอัตรารอยละของจํานวนคนดู

โทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉล่ียตอนาที อายุ 4 ปขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร – วันอาทิตย เวลา 6.00 – 23.59 น. อยูที่ 

0.373 ซึ่งอยูในอันดับที่ 5 ของชองฟรีทีวีทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนการกาวกระโดดสําหรับชองนองใหมในแวดวงฟรีทีวีอยางดี 

รอยละของจํานวนคนดูโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉล่ียตอนาที  

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558  

อันดับ 
หมายเลข

ชอง 
ชอง 

เรตต้ิง ป 2558 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 35 ชอง 7 2.600 2.796 2.849 3.108 2.505 2.305
2 33 ชอง 3 HD 2.153 1.899 1.798 1.972 2.064 1.876
3 23 ชอง เวิรคพอยท ทีวี 0.648 0.724 0.716 0.811 0.710 0.590
4 27 ชอง 8 อารเอส 0.390 0.459 0.502 0.521 0.514 0.449

5 29 ชอง MONO29 0.329 0.308 0.326 0.406 0.370 0.373 
6 31 ชอง วัน จีเอ็มเอ็ม 0.245 0.216 0.247 0.272 0.250 0.246
7 28 ชอง 3 SD 0.188 0.213 0.183 0.215 0.208 0.220
8 30 ชอง 9 อสมท. 0.220 0.213 0.211 0.204 0.191 0.183
9 24 ชอง ทรูฟอรยู 0.093 0.143 0.159 0.150 0.149 0.134

10 13 ชอง 3 แฟมิลี่ 0.095 0.100 0.119 0.144 0.112 0.132

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเสน็ มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด 
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  ธุรกิจส่ือวิทยุ    ณ ส้ินป 2558 มูลคาการโฆษณาผานส่ือวิทยุ มีมูลคา 5,675 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.6 

ของมูลคาตลาดโฆษณารวม จากป 2557 ซึ่งมีมูลคา 5,610 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2  ถือเปนอีกหน่ึงส่ือที่ไดรับ

ผลกระทบจากการขยายตัวของส่ือใหมๆ อยาง ทีวีดิจิตอล ส่ืออินเทอรเน็ต ฯลฯ ทําใหมีการเติบโตไมสูงมาก  แตธุรกิจส่ือ

วิทยุยังคงนาสนใจจากการท่ีเปนส่ือที่มีมูลคาตลาดอันดับที่ 3 รองจากส่ือทีวี และส่ือหนังสือพิมพ ดวยความตองการที่จะ

เพิ่มส่ือของบริษัทใหมีความหลากหลาย และเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีชวยในการประชาสัมพันธบริษัท รวมถึงบริการของ

บริษัทใหเปนที่รูจักมากขึ้น ทางบริษัทจึงไดเปดใหบริการโมโนเรดิโอ ภายใตคลื่น "Mono Fresh 91.5 FM" ในป 2558 

ซึ่งยังคงตองอาศัยเวลาเพื่อสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก ผานการนําเสนอเพลงท่ีเขาถึงกลุมผูฟง และการจัดกิจกรรมท่ีสราง

ความสัมพันธกับกลุมผูฟง 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) 

 ธุรกิจเพลง  และธุรกิจภาพยนตร  

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและการส่ือสารไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน ผูบริโภค

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดูหนัง ฟงเพลงจากซีดี ดีวีดี เปนการบริโภคในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น  โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต

และโทรศัพทเคล่ือนที่ที่เขามามีบทบาท ใหการรับส่ือบันเทิงเปล่ียนรูปแบบไป  ธุรกิจบันเทิงสามารถใชส่ือสมัยใหมเหลานี้

ในการพัฒนาและนําเสนอคอนเทนตสําหรับใหบริการ ซึ่งเปนชองทางในการหารายไดที่มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง

และจะกลายเปนส่ือหลักในอนาคตอันใกล  กลุมบริษัท โมโน  อาศัยความไดเปรียบดานเทคโนโลยีที่ดําเนินธุรกิจมา

ยาวนาน ผลิตสาระความบันเทิงผานส่ือดิจิตอล และสรางความแตกตางที่มีอยู  ใหเกิดทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค 

ธุรกิจบันเทิงของบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจเพลงของบริษัท ถือเปนคายเพลงขนาดกลาง ที่เปนอีกหนึ่ง

ทางเลือกใหกับกลุมผูฟง มิไดมุงเปนคูแขงโดยตรงกับบริษัทใด โดยเนนตลาดเพลงไทยสากลสไตลปอปมิวสิค  และเพลงฟง

สบายๆ ซึ่งถือเปนตลาดขนาดใหญที่ไดรับความนิยมสูง มีกลุมผูฟงหลักคือกลุมวัยรุน  จนถึงวัยทํางาน บริษัทสรางสรรค

ผลงานที่มีคุณภาพ และเนนการใหบริการในรูปแบบดิจิตอลเปนหลักผานชองทางตางๆ ที่กลุมผูฟงสมัยใหมนิยม อาทิ ผาน

ยูทูปแชนแนล หรือคลังเพลงออนไลน รวมถึงบริการดาวนโหลดเพลง เสียงรอสายตางๆ 

สําหรับธุรกิจภาพยนตร   บริษัทดําเนินการผลิตภาพยนตรไทย และจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากตางประเทศเพ่ือ

เขามาฉายในประเทศ   โดยมีคูแขงเปนคายหนังผูนําเขาภาพยนตรเขามาจัดจําหนายในประเทศไทย แตบริษัทมีจุดแข็งในการ

เปนพันธมิตรกับคายหนังช้ันนําและคายหนังอิสระทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสามารถคัดเลือกภาพยนตรคุณภาพท้ังจาก

อเมริกา ยุโรป เอเชีย จีน ฮองกง ญี่ปุน และเกาหลี รวมถึงภาพยนตรที่ไดรับรางวัลจากเทศกาลหนังตางๆ  

นอกจากนําภาพยนตร เขาฉายในโรงภาพยนตร  บริษัทยังเปดใหบริการดูหนังออนไลน  ผานเว็บไซต  

Doonung.com  ซึ่งปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน MonoMaxxx.com ซึ่งรองรับการรับชมภาพยนตรไดทุกรูปแบบ ผานสมารทโฟน 

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร โนตบุค หรือแมแตการรับชมผานอินเทอรเน็ตทีวี จากการพัฒนาดานเทคโนโลยีความรวดเร็วในการ

รับสงขอมูล การเขาถึงส่ือบันเทิงของผูฟงและผูชมงายขึ้น สามารถเช่ือมตอสมารทดีไวซ ไดทุกที่ทุกเวลาท่ีตองการ 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 และสาระบันเทิงบนโทรศัพทเคล่ือนที่ และส่ืออินเทอรเน็ต ที่พัฒนาเนื้อหาและ

รูปแบบที่ตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมที่ใชชีวิตอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยใหบริการท้ังในรูปแบบ SMS เสียงตอบรับ

อัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสาย(RBT) บริการขอมูลเว็บไซตผานมือถือ (Mobile Site) และบริการแอพพลิเคช่ันตางๆ 

(Application) พรอมทั้งใหบริการเว็บไซตคอมมูนิต้ี แหลงชุมชนออนไลน www.mthai.com และใหบริการดานทองเที่ยว 

www.hotelsthailand.com เปนตน 
 

รายละเอียดรูปแบบบริการแตละประเภท มีดังนี้ 

1.1 บริการดานโมบาย 

  บริการ SMS เปนระบบใหบริการขอมูลในรูปแบบขอความส้ัน 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

โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Operator) ซึ่งประกอบดวยบริการขอมูลที่หลากหลาย เชน *3366 เพื่อดาวนโหลด

เพลงของคาย Mono Music 

  บริการ Ring Back Tone (RBT) เปนระบบใหบริการเสียงเพลงรอสาย ซึ่งปจจุบันมีเพลงหลากหลายแนวท่ี

พรอมใหบริการแกลูกคา 

  บริการ Mobile Site เปนระบบใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบเว็บไซตบนโทรศัพทเคล่ือนที่ เชน 

m.mono-mobile.com หรือบริการ On-deck Portal บนหนาเว็บไซตของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ เชน 

บริการดูดวง ขาวดารา เปนตน 
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  บริการ Mobile Application เปนระบบใหบริการขอมูล เกม และสาระบันเทิง ในรูปแบบแอพพลิเคช่ันหรือ

โปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการสมารทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android ผาน App Store 

ของแตละคาย ซึ่งปจจุบันบริษัทพัฒนาแอพพลิเคช่ันตางๆที่นาสนใจ อาทิ บริการประเภทเกม ไดแก 

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 บริษัทไดพัฒนาระบบโครงขายรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ทุกเครือขายอยางตอเนื่อง จนปจจุบันสามารถ

รองรับการสงผานขอมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการส่ือสารไรสายทุกระบบ 

1.2 บริการดานอินเทอรเน็ต 

 บริการ Online Media ผานเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com) ซึ่งเปนเว็บไซตคอมมูนิต้ีและแหลง

รวบรวมวิดีโอขนาดใหญของประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2558 มีผูเย่ียมชมเว็บไซต คิดเปนจํานวน

หมายเลขไอพีที่ไมซ้ํากันที่เขามาเย่ียมชม (Unique IP) เฉล่ีย 810,000 IP ตอวัน และเปนเว็บไซตที่มีผูเย่ียมชม

สูงสุดเปนอันดับ 4 ในชวงดังกลาว (สถิติจาก Truehits.net) และมีเนื้อหาครอบคลุมในหมวดบันเทิง ขาว กีฬา 

ผูหญิง ผูชาย วัยรุน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใหบริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online Marketing 

Solution) กับบริษัทคูคา เร่ิมต้ังแตวางแผนแคมเปญโฆษณาและบริการพื้นที่โฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมาย 

ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และภาพยนตรโฆษณากอนรับชมคลิปวิดีโอ (Preload) ขึ้นอยูกับงบประมาณและ

ตามความตองการของลูกคา  
 บริการ Online Hotel Booking ใหบริการดานทองเที่ยว ทั้งบริการจองที่พัก กิจกรรมทองเที่ยว และจองต๋ัว

เคร่ืองบินผานออนไลน โดยใหบริการกับกลุมลูกคาชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่ตองการทองเที่ยวในประเทศ

ไทย ประเทศแถบอาเซียน หรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ เชน 

สถานที่ทองเที่ยวสําหรับคูรัก ครอบครัว หรือแบบหมูคณะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจในทุกชวงเวลา

ทองเที่ยว ซึ่งใหบริการผานเว็บไซต อันไดแก www.hotelsthailand.com www.hotelthailand.com เปนตน 
 

บริการผลิตและใหบริการขอมูลในตางประเทศ 

ประเทศอินโดนีเซีย 

เนื่องดวยอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก เร่ิมจากผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Operator) ยกเลิกพันธมิตรที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับบริการเสริมทั้งหมด อันเนื่องมาจากปญหา

การรองเรียนจากลูกคาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใชบริการ ซึ่งทําใหผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เพิ่มความเขมงวดและ

เง่ือนไขในการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มขั้นตอนในการอนุมัติการเปดบริการใหม เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับ

ลูกคา อีกทั้ง ประเทศอินโดนีเซียยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบวาดวยเงื่อนไขการลงทุนสําหรับชาวตางชาติที่กระทบตอธุรกิจ

ส่ือสารโทรคมนาคม สําหรับผูใหบริการเสริมผานโทรศัพทเคล่ือนที่  ดังนั้นผูใหบริการดานคอนเทนต และมัลติมีเดีย ที่ลงทุน

โดยชาวตางชาติตองมีการทบทวนสัดสวนการลงทุนใหม โดยชาวตางชาติสามารถลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 
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ซึ่งในชวงที่ผานมา ทางบริษัทไดหารือรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่อยางใกลชิด และอาศัยการใหบริการผาน

ทางพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเปนผูใหบริการคอนเทนตในประเทศ (Local Content Provider) ทําใหยังคงดําเนินธุรกิจไปได

อยางตอเนื่อง แตดวยสภาพตลาดของบริการเสริม พฤติกรรมการใชงานของลูกคาเปล่ียนไปจากเดิมคอนขางมาก มีสัดสวน

การใชสมารทโฟนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการทําตลาดของสมารทโฟนจากประเทศจีนที่มีราคาถูก รวมถึงเกมและ

แอพพลิเคชั่นเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหบริการขอมูล สาระ ความบันเทิงผาน SMS ไดรับความนิยมลดลง ทั้งนี้ 

รวมถึงเงื่อนไขในการทําธุรกิจกับผูใหบริการคอนเทนตในประเทศ ไมสนับสนุนหรือเอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ และ

การทําการตลาดมากนัก ซึ่งทางบริษัทไดประเมินสถานการณและความคุมคาการลงทุนการทําธุรกิจมาอยางตอเนื่อง จึง

ตัดสินใจลดขนาดองคกร และพิจารณาหยุดประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียลงช่ัวคราว เพื่อแสวงหาลูทางและโอกาส

ใหมๆ ในการทําธุรกิจ 

ประเทศเกาหลี  

Mono Korea มุงเนนการจัดหาคอนเทนตที่มีคุณภาพจากประเทศเกาหลีใตในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพยนตร ซีรีส 

ละคร เพื่อสนับสนุนการใหบริการของกลุมบริษัทโมโน ทั้งในประเทศไทย จีน เวียดนาม และสหภาพเมียนมาร ในขณะเดียวกัน 

บริษัทแสวงหาความรวมมือกับพันธมิตร ซึ่งเปนผูประกอบการดานโทรคมนาคมช้ันนํา อยาง บริษัท KT เพื่อเสริมศักยภาพ

ในการนําคอนเทนทจากประเทศไทยไปใหบริการบนชอง Olleh TV ซึ่งมีจํานวนสมาชิกที่ใชบริการอยูถึง 6 ลานคน  อีกทั้ง

การที่ประเทศเกาหลีมีอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตสูงถึงรอยละ 84.5 และความนิยมในบริการดานวิดีโอสตรีมม่ิงยังเพิ่ม

สูงขึ้นอยางตอเนื่องจากผูใหบริการ YouTube และ Afreeca TV ทําให Mono Korea เขาสูรูปแบบธุรกิจของ Multi Channel 

Network ซึ่งเปนชองทางในการบริหารจัดการคอนเทนตประเภทวิดีโอ และอาศัยเครือขายความสัมพันธระหวางประเทศ

ไทย – เกาหลี  ในการแสวงหาผูสรางสรรคผลงานจากทั้งสองประเทศที่มีศักยภาพและมีโอกาสกาวขึ้นมาเปนศิลปนแหง

เอเชียในยุคดิจิตอลอีกดวย 

ประเทศเวียดนาม 

สําหรับบริษัทยอยในประเทศเวียดนาม (Mono Vietnam) ยังคงดําเนินการใหบริการบนโทรศัพทเคล่ือนที่ ในรูปแบบ

ที่เหมาะสม โดยนํา Branded Content มาใหบริการกับตลาด เพื่อใหบริการกับกลุมลูกคาของ Viettel  Mobifone และ 

Vinaphone ซึ่งทั้งสามบริษัทถือเปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 3 รายใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม ซึ่งในป 2558 

ประชากรเวียดนามมีประมาณ 93 ลานคน และมียอดของผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่กวา 127 ลานเลขหมาย  

ในปจจุบัน บริการ Video on Demand ของคอนเทนตประเภทภาพยนตรและซีรีส ในประเทศเวียดนามมีการเติบโต

อยางตอเน่ือง ทางบริษัท จึงเล็งเห็นโอกาสในการท่ีขยายการบริการในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้น จากประสบการณที่ทางบริษัทได

ใหบริการ Video Portal และ Music Portal ภายใตชื่อบริการ mCine และ mMusic กับ Mobifone มากอน ทําใหทาง 

Vinaphone ไดใหความไววางใจเลือกโมโนเวียดนาม ดูแลการบริการดาน Video Content Product ภายใตชื่อ TG Phim 

นับเปนโอกาสท่ีดีที่ทางบริษัทสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหกวางขวางย่ิงขึ้น 
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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 และย่ืนขออนุญาตจัดต้ัง

บริษัทรวมทุนใหม ภายใตชื่อ Yunnan Mono Digital Co.,Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจทางดานการผลิตและการใหบริการขอมูล 

ซึ่งไดรับการอนุญาตในขั้นตนใหจัดต้ังบริษัทจากทางการของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ยังอยู

ระหวางการดําเนินการบริหารเพื่อใหสามารถทําธุรกรรมไดอยางสมบูรณ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดเตรียมความพรอมทั้ง

ทางดานสถานท่ี 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

ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (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 

การเขามาของผูใหบริการท้ัง 2 รายน้ี สงผลใหเกิดการแขงขันอยางเสรี จากเดิมราคาซิมการดซึ่งเคยสูงถึง 5,000 

ดอลลารสหรัฐ ปจจุบันมีราคาเพียง 1.5 ดอลลารสหรัฐ คาดวาป 2558 จะมีผูใชบริการโทรศัพทมากถึง 20 ลานราย หรือ

รอยละ 30 ของจํานวนประชากร ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีที่ทางบริษัทจะเขาไปดําเนินธุรกิจใหบริการดานคอนเทนต  โดย

บริษัทเร่ิมเขาไปศึกษาธุรกิจ ประเมินความเปนไปไดในการลงทุน สรางความสัมพันธและเปนพันธมิตรที่ดีกับบริษัท 

Telenor Myanmar ซึ่งปจจุบันไดเร่ิมเปดใหบริการดาน SMS อาทิ การสมัครขาว ดูดวง ขอมูลกีฬา และไลฟสไตลอื่นๆ 

บริการดาวนโหลด ภาพและเสียง อาทิ เพลง วิดีโอ ฯลฯ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการทั้งคอนเทนตที่ผลิตจากประเทศไทย และแสวงหาคอนเทนตทองถ่ินที่ชาวเมียนมารนิยม และในอนาคตหากอัตรา

การเติบโตของจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเทอรเน็ตสูงขึ้น ยิ่งสงผลใหธุรกิจการใหบริการคอนเทนตใน

เมียนมารมีการเติบโตที่ดีตามไปดวย 
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2. ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ (Publishing Business)  

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายส่ือส่ิงพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสาร และพ็อคเก็ตบุค ที่นําเสนอ เนื้อหา สาระความบันเทิง 

ที่ตอบสนองท้ังกลุมผูชาย ผูหญิง และไลฟสไตลตางๆ โดยเปนเจาของนิตยสารที่เปนที่รูจัก อาทิ นิตยสารกอซซิปสตาร 

นิตยสารไบโอสโคป นิตยสารรัช ฯลฯ และเปนผูไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิตหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแนว จากนักเขียนและ

เจาของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ดวยความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี เรายังพัฒนาตอยอดบริการผาน 

Mbookstore.com ซึ่งเปนแหลงรวม Online Digital Book Store ซึ่งสามารถใชบริการไดทั้งจากเว็บไซตและสมารทโฟน  
 

ส่ือส่ิงพิมพในเครือของบริษัท แยกตามกลุมเปาหมาย ดังนี้  

1. นิตยสารสําหรับผูชาย 

นิตยสารรัช (Rush)  

เปนนิตยสารไลฟสไตลสําหรับผูชาย วางจําหนายเปนรายเดือน นําเสนอภาพของเหลา

ดารา นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื้อหาที่เก่ียวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต เทคโนโลยี 

นิตยสารอะลัวร (A’Lure) 

เปนนิตยสารรายเดือน นําเสนอแฟช่ันเซ็กซ่ีนางแบบอะลัวร (A’Lure Girls) โดยเนนการ

ถายทอดความสวยงามอยางมีศิลปะ หลากหลายสไตล  

นิตยสารลิเวอรพูล เอฟซี ฉบับภาษาไทย  (LIVERPOOL FC Thai Edition) 

เปนนิตยสารรายเดือน ที่ไดรับลิขสิทธิ์อยางถูกตองจากสโมสรลิเวอรพูล เจาะลึกทุกความ

เคล่ือนไหวของทีมหงสแดงลิเวอรพูล   
 

2. นิตยสารสําหรับผูหญิงและไลฟสไตลตางๆ 

นิตยสารกอซซิปสตาร (Gossip Star)  

เปนนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงคร้ังแรก

เม่ือเดือนตุลาคม 2546 วางจําหนายเปนรายสัปดาห ปจจุบันไดรับความนิยมและขายดี

ในอันดับตนๆของนิตยสารบันเทิงแนวนี้ นําเสนอทุกเร่ืองราวในวงการบันเทิง เจาะลึกคนดัง 

ดาราศิลปน นักรองนักแสดง ที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ  

นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) 

เปนนิตยสารรายเดือน ที่นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับภาพยนตร ทั้งไทยและตางประเทศ โดย

เนนทั้งภาพยนตรชื่อดังและภาพยนตรนอกกระแส 
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นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร (Snap Signature) 

เปนนิตยสารแจกฟรีรายเดือน แนวสตรีทแฟช่ันของเหลาบรรดาศิลปนเซเลบริต้ีเมืองไทย 

เพื่อใหสาวกไดอัพเดทความเคล่ือนไหวของแฟช่ัน มิกซแอนดแมตชสไตลตามเหลาศิลปน

คนโปรด 
 

นิตยสารแคมปส สตาร (Campus Star) 

เปนนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่นําเสนอเร่ืองราวท้ังในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษาสถาบันตางๆ เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนักศึกษาตาง

สถาบัน  

 

3. สํานักพิมพในเครือ โมโนพับลิชช่ิง เพื่อผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุค ตามแนวของแตละสํานักพิมพ ดังนี้ 

 สํานักพิมพเฮอร (Her Publishing) นําเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของผูหญิงยุคปจจุบัน 

สะทอนถึงความเขมแข็งในความออนโยน ความเขาใจชีวิตและทัศนคติที่มีตอสังคม ผาน

เร่ืองราวรวมสมัยที่ครอบคลุมทั้งไลฟสไตล การทองเที่ยว การตูน บทความ และวรรณกรรม

แปลสมัยใหม เปดตัวเลมแรกกับ หนังสือ คนอะไรเปนแฟนหมี 

 

 

 

สํานักพิมพโฮโร ไลฟ (Horo Life Publishing) หนังสือที่นําเสนอคอนเทนทดานความเช่ือ 

โหราศาสตร การพยากรณ ฮวงจุย และการเสริมสรางพลังชีวิตดวยธรรมชาติ ครบเครื่อง

ทุกเรื ่องราวของชายหญิงกับการดําเนินชีวิตอยางถูกตองตามหลักราศีธาตุ เปดตัวกับ

หนังสือ พยากรณชะตาชีวิตป 2558 โดยอาจารยคฑา ชินบัญชร 

และในป 2558 เปดตัว 3 สํานักพิมพใหม ดังนี้  

 สํานักพิมพแม็กซ (Maxx Publishing) นําเสนอนิยายแปลจากตางประเทศท้ังฝงเอเชีย 

และตะวันตก ซึ่งคัดสรรมาโดยเฉพาะ เปนแนวสืบสวนสอบสวน อาชฌากรรม สยองขวัญ 

ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส เปดตัวดวยนิยายชุด Wayward Pines Trilogy โดย Blake 

Crouch นักเขียนที่ไดรับความนิยม ซึ่งผลงานไดถูกเสนอช่ือชิงรางวัลนิยายระทึกขวัญแหงป 

International Thriller Award 2013 

 

 

 

สํานักพิมพกี๊ก บุค (Geek Book Publishing) นําเสนอหนังสือที่ถายทอดความลุมหลงใน

เร่ืองราวเฉพาะดานท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปนเร่ืองของ ภาพยนตร ดนตรี ภาพถาย 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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สํานักพิมพมูฟ (Move Publishing) นําเสนอหนังสือประเภทหลักการและแนวคิด

การบริหารธุรกิจ ปรัชญาองคกร จากนักบริหารและบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อนําไปสูการเพิ่ม

ศักยภาพ การพัฒนาตนเอง หรือจุดประกายความฝน ความคิดสรางสรรค เปดตัวดวย

หนังสือ Xiaomi กลยุทธปนแบรนดหม่ืนลานแบบเสียวหมี่ และสตีเวน เจอรรารด ตํานาน

ตลอดกาลแหงแอนฟลด 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดกิจกรรมการประกวด  Miss Gossip Girl เปนประจําทุกป เพื่อคัดเลือกสาวสวยมาก

ความสามารถ ผลิตศิลปนคุณภาพเขาสูวงการบันเทิง  อีกทั้ง จัดกิจกรรมการมอบรางวัล Bioscope Award เพื่อเปนขวัญ

และกําลังใจสําหรับบุคคลในแวดวงภาพยนตรไทยใหผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูสายตาชาวไทยและนานาประเทศตอไป 
 

3. ธุรกิจส่ือทีวี (TV Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ประกอบธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน

ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวัตถุประสงคในการ

ผลิตและนําเสนอรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความบันเทิง สาระความรูที่เปนประโยชนตอผูชม ดวยรูปแบบ

รายการที่มีคุณภาพ เนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัย โดยออกอากาศบนหมายเลขลําดับการใหบริการชอง 29 ภายใตช่ือ 

“โมโน ทเวนตี้ไนน” (MONO29) 

MONO 29 เร่ิมออกอากาศวันแรก เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งผูชมสามารถ

รับชมผานทางทีวีดิจิตอล กลอง Set Top Box จานดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี  ทุกระบบ 

ไดทางชอง 29 ดวยระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งซาวดแทร็กและพากษไทย โดยวาง

รูปแบบกลยุทธในการเปน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรี่สดังมากที่สุด” ที่นําเสนอคอนเทนต

ระดับพรีเม่ียม ทั้งภาพยนตร ละครและซีร่ีส ทั้งไทยและตางประเทศ รวมท้ังการผลิตรายการขาว รายการวาไรต้ีตางๆ ซึ่ง

แพรภาพออกอากาศใหไดรับชมตลอด 24 ชั่วโมง  

สําหรับกลุมเปาหมายซึ่งเปนกลุมผูชมที่มีไลฟสไตลที่ชอบความบันเทิงในรูปแบบแปลกใหม หลากหลาย และกลุมที่

ชื่นชอบการชมภาพยนตร  โดยผูชมสามารถรับชมผานชองทางตางๆ ไดอยางทั่วถึง ผานกลองรับสัญญาณในระบบดิจิตอล 

กลองรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ C-Band และ KU-Band ผานเคเบิลทองถ่ิน และ ผานเว็บไซต www.mono29.com 

รวมถึงรับชมผานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทเคล่ือนที่ “MONO29” ไดทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และจาก

ความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี บริษัทไดพัฒนาการใหบริการโทรทัศนในลักษณะ Social TV ซึ่งใหผูชมสามารถ

ปฏิสัมพันธ (Interactive) หรือมีสวนรวมกับรายการที่ออกอากาศผาน Smart Device ตางๆ และยังเช่ือมตอระหวางผูชม

รายการเขาดวยกันโดยอาศัย Social Media ไดอีกดวย 
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โดยมีรูปแบบรายการตางๆ ดังนี้ 

 รายการบันเทงิ 
 ภาพยนตร / ซีร่ีส 

กลุมบริษัทซ่ึงอยูในธุรกิจการใหบริการดานความบันเทิง ไดมีการผลิตและจัดซื้อลิขสิทธิ์ ทั้งภาพยนตร และซีร่ีส 
จากตางประเทศ โดยสวนใหญเปนลิขสิทธิ์ที่สามารถเผยแพรไดทุกชองทาง (All Rights) เพื่อนํามาบริหาร
จัดการคอนเทนตเพื่อใหบริการผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต โทรศัพทเคล่ือนที่ ทีวีดิจิตอล และทีวีดาวเทียม 

 รายการวาไรต้ีและไลฟสไตล 
กลุมบริษัทมีความเช่ียวชาญในรูปแบบรายการประเภทน้ี จึงจะดําเนินการผลิตรายการเอง โดยเน้ือหาของ
รายการจะเนนนําเสนอความคิดสรางสรรค ความรูดานตางๆท่ีเปนประโยชน รวมถึง แฟช่ัน 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 

 รายการข่าวสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
บริษัทมุงเนนนําเสนอขาว รวมถึงการวิเคราะหอยางตรงไปตรงมา รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ รวมทั้งนําเสนอ
ขอมูลครบทุกดาน เพื่อสงเสริมการรับรูขาวสารท่ีครอบคลุมในทุกประเด็น ผูชมสามารถพิจารณาขอมูลที่ไดรับ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 รายการเดก็และเยาวชน 
บริษัทนําเสนอรายการท่ีเปนประโยชนเพื่อสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาของเด็กและเยาวชน โดยเน้ือหาสวน
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 ในงานประเพณีเดือนย่ีเปง จังหวัด

เชียงใหม  และงาน  MONO29 Big Entertainment เพื่อเดินสายประชาสัมพันธชองใหเปนที่รูจักตามจังหวัดตางๆ 

ทางดาน ธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเปนผูผลิตและ

สรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิงมาตั้งแตป 2553 ในนามชอง 

ซาสเน็ตเวิรค (Zaa Network)  โดยเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัทได

ทําการเปล่ียนช่ือ (Rebranding) ชองใหอยูภายใตแบรนดหลักของ Mono Group 

โดยใชชื่อ  MONO PLUS (โมโน พลัส) เพื่อใหเปนที่จดจํา และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอใหมีความชัดเจน 

เพิ่มความเขมขนของคอนเทนตใหมากย่ิงขึ้น 

MONO PLUS เร่ิมตนดวยแนวคิดของชองในรูปแบบ “ความสนุกไมมีวันจบ” นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนน

คุณภาพซ่ึงถายทําดวยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนตระดับพรีเม่ียม ทั้งภาพยนตร 

ละครไทย ซีร่ีสทั้งไทยและตางประเทศ 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 

ธุรกิจส่ือทีวีมีรายไดหลักมาจากการขายเวลาโฆษณาใหแกผูสนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจาของสินคา โดย

เปนการขายโฆษณาในรูปแบบซ้ือชวงเวลา การไทล-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื้นที่แสดงตราสินคา หรือขายเวลาเพื่อ

ผลิตรายการ หรือทําสกูปสงเสริมสินคา รวมทั้งยังมีรายไดผานอินเตอรแอคทีฟทีวี (Interactive TV) 
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4. ธุรกิจส่ือวิทยุ (Radio Business)  

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุ เพื่อออกอากาศผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยการเขารวมประมูลเวลา และ

ดําเนินการจัดรายการวิทยุในระบบเอฟเอ็มรวมกับสถานีวิทยุยานเกราะ  ศูนยการทหารมา กองทัพบก เพื่อประกอบธุรกิจ

ในเชิงพาณิชย โดยเปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คล่ืน “เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” (FresZ 91.5 FM) ซึ่งเปดตัวเม่ือวันที่ 24 

มีนาคม 2558 ภายใตคอนเซปต “FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคสําหรับคนทุกวัย” เปนวิทยุคล่ืนแรกและ

คล่ืนเดียว ที่รวมเพลงฮิตจากทุกยุคไวในหนึ่งเดียว โดยมีกลุมเปาหมาย คือ คนทํางาน นักศึกษาและคนรุนใหม  

 ท้ังนี้ บริษัทไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการประชาสัมพันธและเปดตัวคล่ืน ภายใตชื่องาน “เฟร็ซ สตารท แกรนด โอเพนนิ่ง 

เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” พรอมศิลปนนักรองหลากคายมารวมงานอยางคับค่ัง ณ ศูนยการคาสยามพารากอน และกิจกรรม

ประจําเดือน เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูฟง อาทิ กิจกรรม เฟร็ซ มูฟวี่ (FresZ Movie) เสิรฟหนังดีใหชมฟรีกอน

ใคร  กิจกรรม เฟร็ซ เอ็กซคลูซีฟ (FresZ Exclusive) ในรูปแบบทริปทองเที่ยวแบบหนึ่งวันพิเศษ (One Day Trip) ที่จะพา

ผูฟงพรอมคนพิเศษไปเติมความสดชื่นกับสถานท่ีทองเที่ยวสุดเอ็กซคลูซีฟ 

5. ธุรกิจเพลง (Music Business)  

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เก่ียวกับศิลปนและเพลงในนามคาย 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-ทเวนต้ี วงเอสพีเอฟ วงคัพซี ฯลฯ 
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6. ธุรกิจภาพยนตร (Movie Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 ดําเนินธุรกิจโดย บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับภาพยนตรครบวงจร ต้ังแตการผลิต

ภาพยนตรคุณภาพ การจัดซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายภาพยนตรชั้นนําทั้งในและตางประเทศเพ่ือนําออกฉายในโรง

ภาพยนตร  รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์ใหสายหนัง  ตางจังหวัด  เคเบิลทีวี  สถานีโทรทัศนฟรีทีวี  และการขายสิทธิ์ภาพยนตร

ไทยใหกับตางประเทศ รวมถึงไดนําภาพยนตรมาใหบริการแบบถูกลิขสิทธิ์บนออนไลน (Online Video Streaming) ภายใต

บริการ www.doonung.com ซึ่งปจจุบันเปล่ียนช่ือบริการเปน www.monomaxxx.com สมาชิกสามารถเลือกซ้ือแพ็คเก็จ

แบบรายวัน รายเดือน และรายป โดยมีภาพยนตร ซีรีส การตูน และรายการตางๆ พรอมบริการใหสมาชิกมากกวา 10,000 

ชั่วโมง ซึ่งสามารถรับชมไดแบบไมจํากัดเร่ือง 

 ที่ผานมา ทางบริษัทผลิตภาพยนตรไทยที่มีคุณภาพมาต้ังแตป 2547 โดยสรางสรรคภาพยนตรหลากหลายแนว 

อาทิ แนวโรแมนติก แอคชั่น แฟนตาซี หรือสยองขวัญ เพื่อออกฉายในโรงภาพยนตรและขายสิทธิ์ไปยังตลาดตางประเทศ 

โดยเขารวมกับเทศกาลภาพยนตรของแตละประเทศ อีกทั้งยังดําเนินธุรกิจจัดหา จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร ซีร่ีส ละคร เกมโชว 

และรายการท่ีนาสนใจ จากผูผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพท้ังในประเทศ 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 

ภาพยนตรตางประเทศท่ีนําเขาฉายในโรงภาพยนตร ป 2558 มีจํานวนรวม 26 เร่ือง เปนภาพยนตรทั้งจากฝงยุโรป 

อเมริกา และแถบเอเชียอยาง ญี่ปุน เกาหลี และจีน ลวนเปนภาพยนตรคุณภาพ ประกอบดวยภาพยนตรที่ไดรับรางวัลจาก

เทศกาลหนัง หรือภาพยนตรที่เปนที่นิยม ที่นําแสดงโดยนักแสดงช้ันนําของวงการ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูชมเปนอยางดี และ

มีแผนที่จะนําภาพยนตรตางชาติที่มีคุณภาพทั้งจาก ฮอลลีวูดและเอเชีย เขามาฉายในโรงภาพยนตรอยางตอเนื่องในป 2559 

นอกจากน้ี บริษัทยังดําเนินการผลิตภาพยนตรไทยในนามคาย โมโน พิคเจอร (Mono Picture) ซึ่งปที่ผานมามี

ภาพยนตรเขาฉาย จํานวน 3 เร่ือง ไดแก ภาพยนตร 2538 อัลเทอรมาจีบ ภาพยนตรแนวยอนเวลาที่จะพาผูชมกลับไปสูยุค

รุงเรืองของดนตรีอัลเทอรเนทีฟ ภาพยนตรโรแมนติก ดรามา เร่ืองคนอกหัก 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 - กิ๊กเพ่ือนรัก กั๊กเพ่ือนเลิฟ Good Kill - โดรนพิฆาต มหาประลัย 

Maps To The Stars - มายาวิปลาส The Loft - หองเรนรัก TAG - อวสานโมเอะ 

Gangnam Blues - โอปปา ซายึดเมือง The Duff - ชะนีซาส ม่ันหนาเกินรอย 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 - ซอมบี้ท่ี(เคย)รัก Irrational Man - เออเรชันแนล แมน 

Parasyte Part 1 - ปรสิต ภาค 1 Sinister 2 - เห็น ตอง ตาย 2
 

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

สําหรับธุรกิจส่ือและการใหบริการขอมูล ซึ่งเปนธุรกิจหลัก บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาและจัดหาเนื้อหา

ขอมูล (Content) ที่มีความนาสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดทํา รวบรวม และผลิตคอนเทนทดานตางๆ อาทิ ทีมผลิตนิตยสาร

กอซซิป สตาร ทีมผลิตรายการโทรทัศนชอง โมโนทเวนต้ีไนน (MONO29) ทีมผลิตเพลงคายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร

คายโมโน ฟลม เปนตน นอกจากน้ี บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตตางๆ ทั้งจากในและตางประเทศ รวมถึง

รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจางบริษัทภายนอกเพื่อผลิตรายการตางๆ ทําใหคอนเทนทมีความหลากหลายและ

ตอบสนองในทุกความตองการของผูบริโภค 

บริษัทนําเสนอผลิตภัณฑและบริการซ่ึงเปนคอนเทนทผานส่ือชองทางตางๆ ไดแก คอมพิวเตอร โทรศัพทเคล่ือนที่ 

สมารทโฟน แท็บเล็ต ทีวี  อินเทอรเน็ตทีวี และอุปกรณส่ือสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทไดมีการจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือ และ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเช่ือมตอและสงขอมูลใหกับลูกคา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพของ

ระบบ และความรวดเร็วในการใหบริการ  

บริษัทมีคัดเลือกบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานในสายงานเขามารวมงาน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ในทุกดาน ทั้งบุคลากรเบ้ืองหนา อาทิ ศิลปน นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ไดมีการจัดอบรมและพัฒนาการ

ทํางานอยางตอเนื่อง 
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3. ปจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทไดดําเนินธุรกิจตางๆ ภายใตนโยบายบริหารความเส่ียง  มีการวางแผนบริหารจัดการ ติดตาม และควบคุม
ความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม  โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซึ่งมีหนาที่รายงานสถานะตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ   ความเส่ียงที่สําคัญของบริษัท มีดังนี้ 
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 ความเส่ียงของการแขงขันในการจัดหาคอนเทนตสําหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล 
การกาวเขาสูสนามของธุรกิจทีวีดิจิตอล ถือเปนสนามที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง อุตสาหกรรมโทรทัศนของ

ประเทศมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมที่มีฟรีทีวีในระบบอนาล็อก 6 ชอง กลายเปนฟรีทีวีในระบบดิจิตอลถึง 24 ชอง เม่ือ

ผูบริโภคมีทางเลือกในการรับชมเพิ่มขึ้น ผูใหบริการจึงตองแขงขันกันทั้งจัดหาและผลิตรายการ เพื่อดึงดูดผูชม เนื่องจาก

ระดับความนิยมของชองและรายการ (Rating) มีผลตอการตัดสินใจลงโฆษณาของเจาของสินคาและบริการ ย่ิงชองรายการ

มีผูชมจํานวนมากหรือ มีรายการที่เปนท่ีนิยมสงผลตอการกําหนดอัตราคาโฆษณาที่สูงขึ้น   ดังนั้น บริษัทตองลงทุนในการ

จัดซื้อคอนเทนตที่มีคุณภาพจากท้ังในและตางประเทศ ตามแนวทางของบริษัทที่เปนชองฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีสดังมากที่สุด 

จึงตองแขงขันกับผูใหบริการท้ังในอุตสาหกรรมทีวีเอง รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตรรายเดิม ทําใหเกิดความไมแนนอนใน

ราคาตนทุนจัดซื้อคอนเทนต อีกทั้ง คอนเทนตที่จัดหามาอาจจะไมไดรับความนิยมอยางที่คาดการณไว  

อยางไรก็ตาม บริษัทไดประเมินความคุมคาของการลงทุนและคํานึงถึงความเส่ียงอยูอยางสม่ําเสมอ   บริษัทจึงให

ความสําคัญในการจัดการคอนเทนตในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรคอนเทนตผานชองทางตางๆ ที่มีของ

บริษัท เพื่อเปนการลดตนทุน 
   

1.2 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานขึ้นอยูกับภาวะของอุตสาหกรรมโฆษณา 
เนื่องดวยบริษัทดําเนินธุรกิจดานส่ือ  รายไดจากคาโฆษณา   จึงถือเปนอีกหนึ่งรายไดหลักของกลุมบริษัท ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท  จึงขึ้นอยูกับการเติบโตของตลาดโฆษณา และสภาพทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยที่สงผลกระทบอยางมาก

ตอตลาดโฆษณา เม่ือเศรษฐกิจขยายตัว จะมีการใชงบโฆษณาผานส่ือตางๆ มากขึ้น และหากเศรษฐกิจชะลอตัว  การใชงบ

โฆษณาจะลดลง สําหรับส่ือทีวีซึ่งเปนส่ือที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดในอุตสาหกรรมโฆษณาก็ตาม แตหากเทียบกับ

จํานวนผูใหบริการธุรกิจทีวีดิจิตอลรายใหม ยังถือเปนสัดสวนที่คอนขางตํ่า โดยเม็ดเงินโฆษณายังคงอยูที่ส่ือทีวีที่เปนชอง

อนาล็อกหรือเจาตลาดเดิมเปนหลัก  สําหรับส่ืออื่นๆของบริษัทที่นอกจากทีวีแลว ในปที่ผานมาบริษัทก็ไดรับผลกระทบจาก

การเติบโตของส่ือใหมๆ เขามาทดแทนส่ือโฆษณาในรูปแบบเดิมๆ อยางเชน โซเชียลมีเดีย เชนเดียวกับบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจ

ส่ือดวยเชนกัน  

ถึงแมวา ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมปที่ผานมา จะอยูในภาวะชะงักงันหรือมีการเติบโตคอนขางตํ่า อัน

เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจก็ตาม แตเช่ือวาอุตสาหกรรมโฆษณาจะยังคงเติบโตตอไปได จากการแขงขันของผูใหบริการ

สื่อตางๆ อีกทั้งการลงโฆษณาผานสื่อทีวีดิจิตอลยังมีอัตราที่ไมสูงมาก สามารถดึงดูดใหเจาของสินคาและบริการ

หรือผูที่ตองการลงโฆษณามีทางเลือกอื่นๆ ในหลายระดับราคา ประกอบกับกลยุทธของบริษัทที่เนนพัฒนาคุณภาพของ

คอนเทนต และพัฒนาชองทางการใหบริการที่หลากหลายและนําสมัยอยางตอเนื่อง ทําใหเช่ือวาบริษัทจะยังคง

ความสามารถในการแขงขันและอยูรอดในอุตสาหกรรมนี้ได   
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1.3 ความเส่ียงจากการดําเนนิการเปล่ียนผานของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลลาชา รวมถึงการเปล่ียนแปลง
และควบคุมกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
นับเปนปที่สองของธุรกิจทีวีดิจิตอล  ยังมีหลายปจจัยที่ทําใหการเติบโตไมเปนไปตามที่คาดการณ อันเนื่องมาจาก

แผนงานนโยบายที่เก่ียวของกับการดูแลกิจการทีวีดิจิตอลที่ลาชา  อาทิ การประชาสัมพันธการรับรูแกประชาชนทั่วประเทศ 

การจัดการเรียงระบบหมายเลขชองผานระบบโทรทัศนตางๆ การจัดทํามาตรวัดผลความนิยมผูชม ซึ่งทางกลุมบริษัท โมโน 

จึงตองเพิ่มงบประมาณ และหาพันธมิตรทางธุรกิจในการประชาสัมพันธสงเสริมการรับชมโทรทัศนผานระบบดิจิตอลดวย

ตนเองควบคูกับภาครัฐ 

อยางไรก็ดี บริษัทยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ รวมถึง บริษัทไดเขารวมหารือกับ

หนวยงานภาครัฐอยูเสมอถึงการหาแนวทางแกไขปญหาที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล  โดยต้ังม่ันจะเปนสวน

หนึ่งของการผลักดันอุตสาหกรรมโทรทัศนใหเติบโตขึ้นตอไป 

1.4 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา 
ในปจจุบัน พฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป ตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ที่ชวย

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในทุกดาน อุปกรณส่ือสารที่ทันสมัยขึ้น การเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงายและราคาถูก 

รวมถึงสังคมออนไลน (Social Media) มีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมเปนอยางมาก ผูบริโภคมีทางเลือกในการเสพส่ือ หรือ

การบริโภคคอนเทนตที่หลากหลายมากขึ้น และอาจจะเปล่ียนพฤติกรรมจากส่ือหนึ่งไปยังอีกส่ือหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วกวา 

เชน ไมรอรับชมรายการโทรทัศน แตคนหารายการยอนหลังเพื่อรับชมทางอินเทอรเน็ต  

ทางกลุมบริษัท โมโน ดําเนินการวางแผนการปรับตัวทางธุรกิจ และปรับเปล่ียนรูปแบบการใหบริการคอนเทนตให

สอดรับกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคามาโดยตลอด และมีการเชื่อมแพลตฟอรมแบบองครวมและตอเนื่องกันรองรับ

พฤติกรรมที่หลากหลายของผูชมใหครอบคลุม  ธุรกิจส่ือทีวี ธุรกิจส่ืออินเทอรเน็ต และส่ือส่ิงพิมพ รวมถึงการพัฒนา

แอพพลิเคช่ันตางๆ ไมวาผูชมจะอยูที่ไหน เวลาใด หรือมีอุปกรณใดๆ ก็สามารถรับชมคอนเทนตของกลุมบริษัท โมโน ได

ตลอดเวลา 

1.5 ความเส่ียงจากปญหาดานลิขสิทธ์ิ 
ปญหาดานลิขสิทธิ์เปนหนึ่งในประเด็นที่ร้ังการเติบโตของธุรกิจส่ือและคอนเทนตมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางย่ิง

ธุรกิจเพลงและภาพยนตร เม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และกฎหมายดานลิขสิทธิ์ มีการปราบปราม และการ
ลงโทษไมจริงจังเทาที่ควร ทําใหธุรกิจไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดนําผลงานไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต สงผลตอ
รายไดที่ควรไดรับ หรือเกิดการเสียโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทไดแกไขโดยการปรับรูปแบบการบริการ
ผานระบบดิจิตอล ในทุกชองทางเพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกในการใชบริการ มีการต้ังหนวยงานภายในขึ้นมาดูแลการ
ละเมิดลิขสิทธิ์อยางจริงจัง อีกทั้งยังใหความรวมมือกับทางภาครัฐในการปองกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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2. ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 
ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร 
บริษัทตระหนักดีวาการประกอบธุรกิจของบริษัท สวนใหญมาจากแรงสนับสนุนและความทุมเทในการทํางานของ

บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณเฉพาะดาน รวมทั้งศิลปนและทีมงานสนับสนุน (People-based) ซึ่ง
บริษัทถือวาบุคคลเหลานี้เปนทรัพยากรที่มีคุณคา เปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคผลงานและผลักดันธุรกิจใหเติบโต หาก
บริษัทตองสูญเสียบุคลากรที่มีคาเหลานี้ไป อาจตองใชเวลามากในการสรางบุคลากรทดแทน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท  

การบริหารจัดการความเส่ียงดานน้ี จึงเนนการใหความสําคัญกับบุคลากร โดยสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจ
ในธุรกิจ และการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุมบริษัทใหมากที่สุด รวมถึงการใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการทํางาน การจายผลตอบแทนและสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม เทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสรางแรงจูงใจท่ีจะรวมงานกับบริษัทในระยะยาว ในสวนของศิลปนในสังกัดจะไดรับการวาง
แผนการบริหารคอนเทนทในรูปแบบที่ครบวงจร ทั้งดานการนําเสนอผลงาน การปอนงาน และกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดตอ
ศิลปนอยางตอเนื่อง  ใหรูสึกถึงความมีสวนรวมในการดําเนินงาน สรางความม่ันคง และพรอมที่จะเติบโตไปกับกลุมบริษัท 

 
3. ความเส่ียงดานการบริหาร การจัดการ 

ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร 
นายพิชญ โพธารามิก เปนผูถือหุนใหญของบริษัท ถือหุนรอยละ 72.24  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวารอยละ 50 เปนเสียงขางมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุน 

ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ยกเวนเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 

ของท่ีประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ บริษัทไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ กําหนด

ขอบเขตการดําเนินงาน การมอบอํานาจแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน มีการแตงต้ังกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 3 ทานเขารวมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ 

กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยวาจางบริษัทผูชํานาญการจากภายนอกท่ี

เปนอิสระ และขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูถือหุนถึง

ความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                                                  สวนที่ 1 หัวขอที่ 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 34 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ   

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 244.49 เปนเจาของ ไมมี 

2. สวนปรับปรุงอาคาร 48.98 เปนเจาของ ไมมี 

3. อุปกรณ เคร่ืองตกแตง และ
เคร่ืองใชสํานักงาน 

83.89 เปนเจาของ / เชาซ้ือ  

4. คอมพิวเตอรและอุปกรณ 100.43 เปนเจาของ / เชาซ้ือ บางสวนติดภาระคํ้าประกันสัญญาเชาซ้ือ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 36.02 
ลานบาท 

5. ยานพาหนะ 12.04 เปนเจาของ / เชาซ้ือ บางสวนติดภาระคํ้าประกันสัญญาเชาซ้ือ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับสถาบันการเงิน วงเงิน 
11.49 ลานบาท 

6. สินทรัพยระหวางติดต้ัง 226.86   

    รวม 716.69   
 

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของลิขสิทธิ์เว็บไซต โปรแกรมคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร เพลง และวีดีโอ รายละเอียดมีดังนี้ 

รายการ 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ   

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ลานบาท)

รายละเอียดการตัดจําหนาย 

ลิขสิทธิ์เว็บไซต     54.11 ตามอายุการใชงาน / พิจารณาการดอยคา 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพลง และ
วีดีโอ 

1,059.39 ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุการใหประโยชน 

ลิขสิทธิ์อื่น 96.84 พิจารณาการดอยคา / ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุ
การใหประโยชน 

คอมพิวเตอรซอฟตแวร 33.03 ตัดจําหนายตามอายุการใหประโยชน 

งานระหวางผลิต 480.03  

รวม 1,723.40  
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4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัท 
4.3.1 สัญญาเชา 

บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพ่ือใชเปนที่ต้ังสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลท่ี
เก่ียวของกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี ้

  คูสัญญา สถานท่ีเชา 
ระยะเวลาการเชา พ้ืนท่ี 

จํานวนปท่ีเชา วันเร่ิม วันส้ินสุด (ตร.ม.) 

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 501 3 ป 1-ต.ค.-57 30-ก.ย.-60 98 

2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 502 3 ป 1-ก.ย.-56 31-ส.ค.-59 91 

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 505 3 ป 1-ม.ค.-57 31-ธ.ค.-59 100 

4. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 507 3 ป 1-ก.พ.-57 31-ม.ค.-60 40 

5. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 508 3 ป 1-ต.ค.-57 30-ก.ย.-60 138 

6. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 509 3 ป 1-ต.ค.-57 30-ก.ย.-60 119 

7. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 510 3 ป 15-มิ.ย.-57 14-มิ.ย.-60 94 

8. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 511 3 ป 1-ก.ย.-56 31-ส.ค.-59 119 

9. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 512 3 ป 1-ก.ย.-56 31-ส.ค.-59 119 

10. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 513 3 ป 1-ม.ค.-57 31-ธ.ค.-59 106 

11. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 517 3 ป 1-ก.ย.-56 31-ส.ค.-59 35 

12. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 5 หอง 519 3 ป 17-มี.ค.-57 16-มี.ค.-60 111 

13. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 11 2 ป 2 เดือน 1-ก.ค.-57 31-ส.ค.-59 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. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 14 หอง 1401C 3 ป 1-ส.ค.-57 31-ก.ค.-60 98 

19. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  ชั้น 16 3 ป 2 เดือน 1-มิ.ย.-57 31-ก.ค.-60 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  ชั้นดาดฟาติดต้ังจานดาวเทียม 3 ป 15-มี.ค.-56 14-มี.ค.-59 - 

35. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด  พื้นท่ีปดปายหนาอาคาร 3 ป 1-มี.ค.-56 28-ก.พ.-59 - 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                                                  สวนที่ 1 หัวขอที่ 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 36 

4.3.2 สัญญาใหบริการกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่

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 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคา
โทรศัพทเคล่ือนที่ของ AIS  

เร่ิม 1 มิถุนายน 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบริการ SMS  บริการรับสงขอความ (SMS: Short 
Message Service) ผานเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนที่ของ AIS 

เร่ิม 1 เมษายน 2554 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 6 เดือน 

 

2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหบริการขอมูล 
(Content Provider 
Access Agreement) 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคา
โทรศัพทเคล่ือนที่ของ DTAC 

เร่ิม 1 มิถุนายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป 
ทั้งนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบริการขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท 
(AUDIOTEXT) 

ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท
ผานโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ของ
ดีแทคโดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม 1 มิถุนายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ทั้งนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบริการ SMS  บริการรับสงขอความ (SMS: Short 
Message Service) ผานเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนที่ของ DTAC 

เร่ิม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ทั้งนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

3) สัญญากับบริษัท ทร ูมูฟ จํากัด 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหบริการขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท 
(AUDIOTEXT) 

ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท
ผานโครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ของ ทรู
โดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

สัญญาใหบริการขอมูล
ทางโทรศัพทเคล่ือนที่ 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคา
โทรศัพทเคล่ือนที่ของ True Move 

เร่ิม 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
ทางโทรศัพท 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคาที่
ใ ช บ ริ ก า ร โท ร ศัพท เ ค ล่ื อนที่ ข อ ง
เรียลมูฟ 

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ทั้งนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

5) สัญญากับบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหบริการขอมูล
ทางเสียงดวยโทรศัพท  

ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท
ผานเลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม 11 กันยายน 2546 ถึง 11 กันยายน 2561 มี   
อายุสัญญา 15 ป 

6) สัญญากับผูใหบริการในประเทศอินโดนีเซีย 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหความรวมมือทาง
ธุรกิจกับ  PT Triyakom 

ใหบริการขอมูลแกคู สัญญาเพื่อให
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค 

เร่ิมวันที่ 8 มีนาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป 
ทั้งนี้ หากท้ัง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป 

7) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเกาหลี 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

Content Supply 
Agreement กับ KT 
Hitel Co., Ltd. 

ใหบริการขอมูลแกคู สัญญาเพื่อให
คูสัญญานําไปใชใหบริการผูบริโภค 

เร่ิมวันที่ 1 มกราคม 2559 และส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะ
ยกเลิกสัญญา ใหสัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีก
คราวละ 3 เดือน จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา 

 

8) สัญญากับผูใหบริการในประเทศเวียดนาม 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใหความรวมมือ
ทางธุรกิจกับ Mobifone 
Co., Ltd. 

ใหบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ เร่ิมวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และส้ินสุดวันที่ 18 
พฤษภาคม 2560 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป  ทั้งนี้ 
หากท้ัง 2 ฝายมีเจตนาตออายุสัญญาจะตองลงนาม
ในสัญญาในสัญญาฉบับใหม 
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4.3.3 สัญญาอ่ืนๆ 

1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล 
 

 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใชบริการ

ชองสัญญาณดาวเทียมกับ 

บมจ. ไทยคม  

เพื่อใชออกอากาศรายการทีวีผาน

ดาวเทียมภายใตชองสัญญาณ          

KU-Band, C-Band  

เ ร่ิมวันที่ 25 เมษายน 2557 และส้ินสุดวันที่ 24 

เมษายน 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความตกลงรวมกัน  

สัญญาใชบริการรวม

สัญญาณ กับบจก. ทีซี บรอด

คาสติ้ง 

เพื่อใชบริการรวมสัญญาณและ

บริการโครงขายโทรทัศน 

เ ร่ิมวันที่ 25 เมษายน 2557 และส้ินสุดวันที่ 24 

เมษายน 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความตกลงรวมกัน  

สัญญาเชาใชบริการโครงขาย

โทรทัศนประเภทท่ีใชคล่ืน

ความถ่ีภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลประเภทมาตรฐาน

ความคมชัดปกติ 

บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบอัด 

รวมสัญญาณ และผสมสัญญาณ

โทรทัศน ตลอดจนแปลงความถ่ี และ

สงสัญญาณโทรทัศนที่บีบอัดแลวไป

ยังสถานีเครือขาย เพื่อใหสัญญาณ

โทรทัศนสามารถออกอากาศไปยัง

พื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย 

เ ร่ิมวันที่ 17 มกราคม 2557 และส้ินสุดวันที่ 31 

พฤษภาคม 2571 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความตกลงรวมกัน 

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทยีม 
 

 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สัญญาใชบริการ

ชองสัญญาณดาวเทียมกับ 

บมจ. ไทยคม  

เพื่อใชออกอากาศรายการทีวีผาน

ดาว เที ยมภายใต ช อ ง สัญญาณ  

KU-Band 

เ ร่ิมวันที่  1  มีนาคม  2558 และ ส้ินสุดวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความตกลงรวมกัน  

สัญญาใชบริการ

ชองสัญญาณดาวเทียมกับ 

บจก. พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง  

เพื่อใชออกอากาศรายการทีวีผาน

ดาวเทียมภายใตชองสัญญาณ          

C-Band  

เ ร่ิมวันที่  1 มิถุนายน  2558 และส้ินสุดวันที่  31 

พฤษภาคม 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความตกลงรวมกัน  

สัญญาคาใหบริการโครงขาย

สําหรับกิจการที่ไมใชคล่ืน

ความถ่ี (MUX) กับบจก. ทีซี 

บรอดคาสต้ิง 

เพื่อใชเปนโครงขายในการกระจาย

สัญญาณ 

เ ร่ิมวันที่  1  มีนาคม  2558 และ ส้ินสุดวันที่  28 

กุมภาพันธ 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม

ความตกลงรวมกัน  

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                                                  สวนที่ 1 หัวขอที่ 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 39 

 
3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

 

ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทัศน 

เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ  ชองรายการ 29 
โมโน ทีวี (29 Mono TV) 

เ ร่ิมวันที่  25 เมษายน  2557 และส้ินสุดวันที่  24 
เมษายน 2572 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองโมโน พลัสกับ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เพื่ อ ใหบ ริการกระจายเ สียงห รือ
โทรทัศนชองรายการโมโน พลัส 

เ ร่ิมวันที่  25 มีนาคม  2557 และส้ินสุดวันที่  24
มีนาคม 2559 โดยการย่ืนคําขออนุญาตใหมในกรณีที่
ใบอนุญาตส้ินอายุ  หากไมปรากฏวาเคยละเมิด
เงื่อนไขการอนญุาตการใหบริการกิจการกระจายเสียง
จะไดรับใบอนุญาตใหมที่มีอายุไมเกิน 14 ป 

 

4) สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 
 

ประเภท
กรมธรรม 

บริษัท
ประกัน 

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุน

ประกัน 
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผูเอาประกันภัย 

กรมธรรม
ประกัน
ความเส่ียง
ภัยทรัพยสิน 

บมจ. 
กรุงเทพ
ประกันภัย 

1. เฟอรนิเจอร ส่ิงตกแตงติดต้ังตรึงตรา
สวนตอเติมตางๆ อุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช สํานักงาน เคร่ืองใชไฟฟา
ตางๆ คอมพิวเตอรแมขาย(SERVER) 
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ รวมถึง
ทรัพยสินอื่นๆทุกชนิดที่เปนของผูเอา
ประกันภัยที่ใชสําหรับประกอบกิจการ 

- พื้นที่เชาช้ัน 5,11,12,14,16,17,31,R2 
อาคารจัสมินฯ 

- บานเชาซอยโลตัส หมูบานส่ีไชยทอง 
- SERVER  ที่ KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8 
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ 
ชั้น 5,6,8 / ชอง 9 / NTT บางนา / INET 
ตึกบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 10 / สถานี
วิทยุกระจายเสียงยานเกราะ 

2. สตอกสินคาและของรางวัล หนังสือ 

240.33 28 ธ.ค. 2558 - 
28 ธ.ค. 2559 

บมจ.โมโน 
เทคโนโลยี จํากัด 
และ/หรือ บริษัท

ในเครือ 
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ประเภท
กรมธรรม 

บริษัท
ประกัน 

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
ทุน

ประกัน 
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผูเอาประกันภัย 

เคร่ืองใชสํานักงานบริเวณพ้ืนที่เชา  
- หองเก็บของ อาคารจัสมินฯ ชั้น PG, 

P3, P5, P8, P9 
 

4.4 สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนเจาของระบบ 

Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเปนระบบที่ใชในการสงขอมูล (Content) ผานโทรศัพทเคล่ือนที่ 

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 ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุตรซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลท้ัง
สองประเภทน้ี เขามาในราชอาณาจักรได ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร 

4.2 ใหคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับ

อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

4.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ใชในกิจการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาท่ี
ไดรับการสงเสริม 

4.4 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ได รับการสงเสริมมี

กําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

4.5 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

5. เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ :  

5.1 เคร่ืองจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเคร่ืองจักรใหม 
5.2 จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่ออก

บัตรสงเสริม 
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5.3 จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 8 ลานบาท โดยจะตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนวันเปดดําเนินการ 

5.4 บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งส้ินไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน 

5.5 จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

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) และการจัดการเปล่ียนแปลงระบบซอฟตแวรหรืองาน 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 สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเสร็จและจําหนายอยูกอนขอรับการสงเสริมไมอนุมัติใหรวมอยูในโครงการท่ี
ไดรับการสงเสริม 

5.9 รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปนผลงานที่เก่ียวของกับซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมโดยตรง ถือ
เปนรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

5.10 ไมอนุญาตใหพัฒนาซอฟตแวรที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 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. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอหลักทรัพย : MONO 

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย : 6 มิถุนายน 2556 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000040 

ที่ต้ังสํานักงาน :  200 จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ชั้น 16 หมู 4  

  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจส่ือและการใหบริการขอมูล  (Media and Content Business) 

  และธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) 

เว็บไซต :  www.mono.co.th 

โทรศัพท  :  (66) 2502 0700 

โทรสาร  :   (66) 2100 8148 

จํานวนและชนิดของหุน 

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท :  ทุนจดทะเบียน 492,799,997.50 บาท 

  ทุนชําระแลว 310,093,553.70 บาท* 

  หุนสามัญจดทะเบียน 4,927,999,975 หุน 

  หุนสามัญชําระแลว 3,100,935,537 หุน* 
  มูลคาหุนละ 0.10 บาท 

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

 

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
 

ช่ือบริษัท 
และท่ีต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุนที ่
จําหนายไดแลว

ทั้งหมด / เงินลงทุน 

สัดสวนการถือหุนสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทยอย

1.  ธุรกิจส่ือและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)  

บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จํากดั 
 200 จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 31   
 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 1,320,000 หุน 100% 
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ช่ือบริษัท 
และท่ีต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุนที ่
จําหนายไดแลว

ทั้งหมด / เงินลงทุน 

สัดสวนการถือหุนสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทยอย

บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด 
สํานักงานใหญ 
 200 จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล 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 

ธุรกิจสื่อทีวี 3,200,000 หุน 100% 

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

ธุรกิจสื่อทีวี 50,000,000 หุน บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 

ถือหุน 100% 

บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จาํกัด 
 200 จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร  
 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจบริหารศิลปน 50,000 หุน 100% 

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

ธุรกิจเกีย่วกับกีฬาทุกประเภท 5,000,000 หุน 

(เรียกชําระรอยละ 50) 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 

ถือหุน 100% 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 
 200 จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล ทาวเวอร ช้ัน 16   
 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

 

ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต 4,000,000 หุน 100% 
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ช่ือบริษัท 
และท่ีต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุนที ่
จําหนายไดแลว

ทั้งหมด / เงินลงทุน 

สัดสวนการถือหุนสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทยอย

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

ธุรกิจสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80,000 หุน 100% 

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

ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง 100,000 หุน 100% 

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

ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง 100,000 หุน 

(เรียกชําระรอยละ 25) 

 

100% 

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

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล 

(ประเทศอินโดนีเซีย) 

10,000 หุน บริษัท โมโน เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) ถอืหุน 99% 
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น 

จํากัด  ถือหุน 1% 

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

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล 
(ประเทศเกาหลี) 

122,000 หุน 100% 

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 

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล 

(ประเทศเวียดนาม) 

เงินลงทุน 

300,000 ดอลลารสหรัฐ 
หรือ 10,00,000 บาท 

100% 

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

ลงทุนใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

25,000,000 หุน 100% 
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ช่ือบริษัท 
และท่ีต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ 

จํานวนหุนที ่
จําหนายไดแลว

ทั้งหมด / เงินลงทุน 

สัดสวนการถือหุนสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทยอย

2.  ธุรกิจใหบรกิารดานบนัเทิง (Entertainment Business) 

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

ธุรกิจเพลง 380,000 หุน 100% 

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

ธุรกิจภาพยนตร 460,000 หุน บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น 
จํากัด  ถือหุน 100% 

 

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 สวนที่ 22  การการจัดการและการกํากับดูแลกิจการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 

7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทุนชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2558 

 ทุนจดทะเบียน  : 492,799,997.50 บาท 
 ทุนชําระแลว  : 310,093,553.70 บาท 
 หุนสามัญ  :  4,927,999,975 หุน   
 หุนสามัญที่ชําระแลว :  3,100,935,537 หุน  
 มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท 
 
การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2558 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558  มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเศษหุนคงเหลือจาก

การจายปนผลเปนหุนสามัญครั้งกอน ซึ่งมีมูลคา 2.50 บาท (เปนหุนสามัญที่ยังไมไดนําออกจําหนาย จํานวน 25 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท) และมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (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 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนที่ชําระแลว 310,093,553.70 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ซึ่งอยูที่ 

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 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2558  มีดังนี้ 

 

7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดมีมติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 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 : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1,500,002,627 หนวย 

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

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด

1. นาย พิชญ โพธารามิก 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 อิควิต้ี 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. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน 11,385,000 0.37 

ผูถือหุนรายอื่นๆ 664,390,838 21.57 

รวม 3,080,121,158 100.00 
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วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 17 ตุลาคม 2557 

วันที่เร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ : 4 พฤศจิกายน 2557 

วันครบกําหนดอายุ และวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย : 17 ตุลาคม 2562 

วันใชสิทธิคร้ังแรก : 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
อํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนคร้ังคราวเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได แลวรายงานให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 สําหรับบริษัทยอย  มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทยอยนั้นๆ 
เปนตน ทั้งนี้ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาวขางตนไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ 
แตละบริษัทยอยนั้น
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน โดยในป 2558  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยมี
รายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ ดังนี้ 

โดยมี นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ   
เปนเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษัิท 

นายพิชญ โพธารามิก นายโสรัชย อัศวะประภา นายนวมินทร ประสพเนตร  นายซัง โด ลี  กรรมการสองในส่ีคน

ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป 

ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ัน อาจ

ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 

 

8. โครงสรางการจัดการ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด 

1. นายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ 5/5 
2. นายโสรัชย อัศวะประภา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4/5 

3. นายนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 5/5 
4. นายซัง โด ล ี กรรมการ และกรรมการบริหาร 5/5 
5. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ กรรมการ 5/5 
6. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ และกรรมการบริหาร 5/5 
7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 
8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
4/5 

9. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4/5 
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย   วัตถุประสงค    ขอบังคับของบริษัท    มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม

ผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต 

2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ

ฝายจัดการจัดทํา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกป 

3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายจัดการ หรือ

บุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธของบริษัท แผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบริษัท      

5. ดําเนินการใหบริษัทและบริษัทยอยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทั้งจัดใหมีระบบ

ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จัดใหมีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท  และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน

ดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเลิกจางผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8. จัดใหมีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบาย

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเช่ือม่ันไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความเปน

ธรรม 

9. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหาม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่

มีการแกไขเพ่ิมเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ เขาดํารงตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนง

กรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ 

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10. แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใด 

และกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยดังกลาว เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการ 

11. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 
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12. พิจารณาแตงต้ังผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารดังกลาวตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 

14. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย ในหลักสูตรที่เก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: * บริษัทวาจางบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทยอย 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายซัง โด ล ี

สํานักประธานกรรมการ

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบภายใน* 

ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญช ี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน 

ประธานเจาหนาที่การตลาด
นายนวมินทร ประสพเนตร 

ฝายทรัพยากรบุคคล
นายธีรศักดิ์ ธาราวร 
ผูชวยผูอํานวยการ 

กลุมธุรกิจระหวางประเทศ 
นายซัง โด ล ี
(รักษาการ) 

กลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต 
นายจิรประวัติ บณุยะเสน 

ผูอํานวยการ 

กลุมปฏิบัติการ 
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน 

ฝายขายและประชาสัมพันธองคกร
นายนวมินทร ประสพเนตร 

(รักษาการ) 

ฝายบริหารสํานักงาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ

ผูอํานวยการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซัง โด ล ี
(รักษาการ) 

ฝายบัญชแีละการเงิน
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายกํากับดูแลกจิการ
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ

ผูอํานวยการ 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน 
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8.2 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผูบริหาร มีจํานวน 10 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1. นายซัง โด ล ี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2. นายนวมินทร ประสพเนตร ประธานเจาหนาท่ีการตลาด 

3. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน ประธานเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

4. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

5. นายธวัตวงศ ศิลมานนท ผูอํานวยการอาวุโส สํานักประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

6. นายจิรประวัติ บณุยะเสน ผูอํานวยการกลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต 

7. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ 

8. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน 

9. นายธีรศักด์ิ ธาราวร ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

10. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชแีละการเงิน 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2555 ไดมีมติแตงต้ังนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ 

เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง

ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการ

ประชุมผูถือหุน รวมท้ังเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ี

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 และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
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ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 

5,000,000 บาท   และกําหนดคาบําเหน็จกรรมการในวงเงินไม เกิน  2,000,000 บาท  (เทากับป  2557)  สําหรับ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    

ประธานกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท 
รองประธานกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท 
ผูชวยประธานกรรมการ ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท 
กรรมการ/กรรมการอิสระ ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับคาตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 2) 

คาตอบแทนรายป เบี้ยประชุม1) 
บําเหน็จ
กรรมการ

รวม คณะกรรมการ
บริษัท  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายพิชญ โพธารามิก ประธานกรรมการ 840,000 - - - 840,000 

2. นายโสรัชย อัศวะประภา รองประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาฯ  

600,000 - 20,000 - 620,000 

3. นายนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ  360,000 - - - 360,000 

4. นายซัง โด ล ี กรรมการ  240,000 - - - 240,000 

5. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ กรรมการ 240,000 - - - 240,000 

6. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ  240,000 - - - 240,000 

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 240,000 - 40,000 520,000 

8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาฯ

240,000 120,000 20,000 40,000 420,000 

9. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาฯ

240,000 120,000 20,000 40,000 420,000 

 รวม 3,240,000 480,000 60,000 120,000 3,900,000 

 

หมายเหตุ   1) คาตอบแทนรายคร้ังท่ีเขาประชุม 
 2) ทางบริษัทไมไดมีการกําหนดคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไมมีการกําหนดใหสิทธิประโยชนอื่นๆ 
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คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนรวมของคณะผูบริหารจํานวน 10 ราย สําหรับงวดส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 เทากับ 23.69 
ลานบาท ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเล้ียงตางประเทศ และประกันสังคม 

2) คาตอบแทนอ่ืน 

คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ไมมี 

คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเม่ือวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนทิสโก จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางาน

กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเปนเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นตํ่ารอยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ

เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มไดแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบท่ีบริษัทสมทบให   อีกสวนหนึ่งเปนเงินสมทบจากบริษัทโดย

อางอิงอายุงานของสมาชิกเปนเกณฑ  และบริษัทจายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารจํานวน 10 ราย 

สําหรับงวดส้ินสุดวันที่  31 ธนัวาคม 2558  เทากับ 1.24 ลานบาท 
 

8.5 บุคลากร 

1)  จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมผูบริหาร)  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งส้ิน 1,005 

คน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน รวมเปนเงินจํานวน  435.23 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนใน

รูปเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 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 187 

กลุมธุรกิจระหวางประเทศ 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 
 

ทั้งนี ้ นโยบายดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายดานความปลอดภัยและชีวอนามัย และ

นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฎใน หัวขอความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตหัวขอยอย การปฏิบัติ

ตอแรงงานอยางเปนธรรม 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทตะหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีควบคูกับการดําเนินธุรกิจ แสดงถึงการมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน 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
การเผยแพรและส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ผานการปฐมนิเทศ บอรด
ประชาสัมพันธ อินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัท และมีการติดตามการปฏิบัติผานหนวยงานตรวจสอบภายในและ
หนวยงานกํากับดูแล และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 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 เพื่อสรางความม่ันใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การไดรับ
สวนแบงในกําไร/เงินปนผลของบริษัทอยางเทาเทียมกัน การซ้ือขายหรือโอนหุน การรับซื้อหุนคืนโดยบริษัท  การไดรับขอมูล
บริษัทอยางเพียงพอถูกตองชัดเจน รวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเร่ืองที่สําคัญๆ ของบริษัท เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระตางๆ พรอมขอเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทแตละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายช่ือของกรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่
จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได และช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารท่ีผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย 
เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 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  ซึ่งสถานท่ีจัดงานสามารถเดินทางไดอยางสะดวก มีระบบขนสงมวลชนที่
เขาถึง บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมง โดยจัดชองทางการ
ลงทะเบียนสําหรับผูถือหุนบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอยางเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมปให
สําหรับกรณีมอบฉันทะ และนําเทคโนโลยีระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนนและ
การแสดงผล เพื่อใหการจดัประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกตองแมนยํา 

(3) กอนเริ่มการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจนใน
ขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเร่ืองอยางชัดเจน และจัดใหมีบุคคลที่เปน
อิสระ หรืออาสาสมัครผูถือหุน เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย 

(4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ  และดําเนินการประชุม  อยางเหมาะสมและโปรงใส  โดย
ในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ   กรรมการทุกคนและผูบริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานหลัก  จะเขารวมประชุม
ผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเร่ืองที่เก่ียวของได 

(5) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเร่ิมการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

(6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เก่ียวโยง การทํารายการไดมา
หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเร่ืองเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามท่ี
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียง
ที่ไดลงไวลวงหนาในหนงัสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด 

(7) แจงมติที่ประชุมผูถือหุน และผลการลงคะแนนแตละวาระ ตอตลาดหลักทรัพย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท 
ภายในวันทําการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน โดยมีรายชื่อ
กรรมการที่เขารวมและไมเขารวมประชุม  ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคําถามคําตอบระหวาง
การประชุม  และผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ตอตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จส้ิน 14 วัน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาดู
รายงานดังกลาวไดดวย 

(8) เผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศรายละเอียดตางๆ ใหแกผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอผานเว็บไซตของบริษัท ชองทาง
ของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการรับรูขาวสาร และไมกระทําการ
ใดๆ ที่เปนการจํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปดก้ันการติดตอส่ือสารระหวางผูถือหุนดวยกัน 

(9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอมูลไดโดยตรงทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (“E-mail” ) ของ
กรรมการอิสระในเร่ืองตางๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน 
นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท 

(10) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนม่ันใจวามีโครงสราง
การดําเนินงานท่ีมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

(11) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางย่ังยืนแกองคกร เพื่อใหผูถือหุนไดรับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจัดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และสงคําถามเก่ียวกับบริษัทไดลวงหนา

กอนการประชุม ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยลวงหนากอนการประชุม โดย

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนไดเผยแพรไวอยางชัดเจนบนเว็บไซต

ของบริษัทดวย 

(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อและสงมอบ

ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเก่ียวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัท โดยบริษัทไดประกาศแจง

ลวงหนาถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย และผานทางเว็บไซตของ

บริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อบริษัทจะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท   ผานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตอไป  ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการในท่ีประชุม บริษัทจัดใหมีการ

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(3) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามระเบียบวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่ม

ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ

ระเบียบวาระกอนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไมเพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการ

ตัดสินใจ 

(4) เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระท้ังหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได

ใหแกผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้งเปนทางเลือกในการมอบ

ฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 

(5) กําหนดใหกรรมการเปดเผยขอมูลรายงานการมีสวนไดเสียตอเลขานุการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา

ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  เพื่อประโยชนของบริษัท และบันทึกในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ 

(6) กําหนดนโยบายเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อความเปนธรรมตอ

ผูถือหุน เผยแพรนโยบายและแจงเตือนไมให กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  พนักงาน  และบุคคลที่เกี่ยวของ  ไดแก 

คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee  ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัท 

และการเปล่ียนแปลงราคาหุนบริษัท และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหารที่ไดรับทราบ

ขอมูลภายในจะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัท กอนที่บริษัท  จะมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย  
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(7) กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง จะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหนง
อยู เม่ือเขารับตําแหนงภายใน 30 วันทําการ นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองแจงเก่ียวกับการซ้ือหรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซ้ือขายตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการ
มอบหมาย   เพื่อรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกคร้ังเม่ือมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ ทั้งนี้ 
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(8) เปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันที่เขาขายตองขออนุมัติจากผูถือหุน โดยช้ีแจงรายละเอียดและเหตุผลของการทํา
รายการตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
กอนการทํารายการ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

 

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม 
บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางปฎิบัติอยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตอกลุมทั้ง
ภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคา และคูแขง องคกรกํากับดูแลและ
หนวยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 

หลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม มีดังนี้ 

ผูถือหุน 

บริษัทเนนความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน ตอผูถือหุนอยาง
ถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย การ
แจงขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร เปนตน 

ลูกคา 

บริษัทเนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา และมุงพัฒนาบริการและสรางสรรคบริการใหมๆ เพื่อนําเสนอตอ
ลูกคา  ควบคูกับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติตอลูกคา  และใสใจตอการแกไขปญหาในทุกเร่ืองที่ลูกคารองเรียนหรือ
ใหขอแนะนํา 

พนักงาน 

บริษัทเนนการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม  มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสมตามความรู
ความสามารถ และสอดคลองกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีการดูแลดานสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในการ
ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน  มีการปฐมนิเทศใหพนักงานทราบถึงคูมือพนักงาน ซึ่งระบุ
ขอกําหนดเก่ียวกับระเบียบขอบังคับวาดวยการทํางาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดใหมี
สวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงไดรับมากกวาที่กฎหมายกําหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุม กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ เปนตน 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 

                         
สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ  หนา 62 

บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมสรางประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมให
พนักงานไดรับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาความเช่ียวชาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมตางๆ  ขอกําหนดและ
กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอกําหนด และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ การสัมมนาความรูเก่ียวกับ
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

เจาหนี ้

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขตางๆที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ในการบริหารเงินกูยืมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคการใช   การชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยตามกําหนด  มีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ เพื่อสรางความ
เช่ือถือใหกับเจาหน้ี หากกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาท่ีตกลงกันไวหรือกรณีเกิดการผิดนัดชําระหน้ี 
บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา  

คูคา 

บริษัทเนนการปฏิบัติกับคูคาดวยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไว
อยางเปนธรรม  พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับคูคา และมีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกคูคาอยางชัดเจนไวใน
นโยบายจัดซ้ือจัดจาง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑหรือคุณสมบัติที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัท  

คูแขงทางการคา 

บริษัทเนนดําเนินธุรกิจภายใตกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม  ดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน ไมแสวงหาขอมูลความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือโจมตีคูแขงโดย
ใชขอมูลที่บิดเบือน  สงเสริมและสนับสนุนการรวมมือทางการคากับคูแขงที่เปนไปเพื่อประโยชนของผูบริโภค หรือความ
รวมมือในอันที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และประเทศใหย่ังยืน 

องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบตางๆ ที่กําหนดโดยองคกรที่กํากับดูแล และหนวยงานที่
เก่ียวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย  สํานักงาน 
ก.ล.ต. เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานเอกชนอื่นๆ 

ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 

บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะสงเสริม
การเติบโตที่ย่ังยืนใหกับบริษัท มีการอบรมใหความรู  ปลูกจิตสํานึกแกพนักงาน จัดกิจกรรมใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สรางสังคมท่ีดี อนุรักษรักษาส่ิงแวดลอม และตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยาง
ประหยัดและคุมคา ซึ่งถือปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมขององคกร บริษัทใหความชวยเหลือ บริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและ
องคกรตางๆ ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เชน บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช และอุปกรณสํานักงานใหแก
โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหนวยงานอื่น โดยใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
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การดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย 

บริษัทกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ 
ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงาน อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตามความสมัครใจ และไมสามารถอางไดวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้นนี้
ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแลรับผิดชอบและถือเปนเร่ืองสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามอยางจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยสําหรับดําเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย  

การรับและพิจารณาขอรองเรียน 

บริษัทจัดชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไวสําหรับเปดรับขอรองเรียน 
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการแจงเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองคกร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการ
ที่ดี โดยชองทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ชองทาง ไดแก 

1. โทรศัพท 

2. โทรสาร 

3. เว็บไซตของบริษัท หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th 

4. ย่ืนเร่ืองโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณียตามที่อยูของบริษัท 

5. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

และเพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูรองเรียน และผูแจงเบาะแส บริษัทใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปน
ความลับ และไดกําหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเร่ืองรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียง
เฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเก่ียวของดวยเทานั้น และสําหรับผูรองเรียนท่ีเปนพนักงาน จะไดรับความ
คุมครอง มิใหไดรับผลกระทบตอสถานภาพการทํางาน  

ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและลดการสืบคนขอมูลตางๆ ที่ไมมีความเก่ียวของหรือไมเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทําใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน เลขานุการบริษัท จะรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอรองเรียนหรือคําถามเฉพาะเร่ืองที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานและการบริหารงาน
ของบริษัท หรือเร่ืองที่เปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย แลวใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  โดยมี
ขอพิจารณา ดังตอไปนี้ 

(ก)  ขอรองเรียนหรือขอมูลที่อาจจะเปนประโยชนตอการสืบคน เก่ียวกับการฉอโกงหรือปฏิบัติไมชอบดวย
กฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทําใหบริษัทเสียหายหรือ
สูญเสียประโยชนที่พึงจะไดรับ 

(ข) ขอรองเรียนเก่ียวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ ที่บริษัทจะตองปฏิบัติตาม 

(ค) ขอรองเรียนเก่ียวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กําหนดไวแลว 

(ง) ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือรายการ
ที่เก่ียวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เขาขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
ตลาดหลักทรัพย 
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(จ) ขอรองเรียนเก่ียวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัท 

(ฉ) ขอรองเรียนเก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

(ช) ขอรองเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ
หรือพฤติกรรมที่เก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

(ซ) ขอรองเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม 
 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารท่ีตองแจงแกตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งในดานของ
ความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้ 

(1)  เปดเผยขอมูลบริษัท ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงบการเงิน ตองผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท  กอน
การเผยแพรตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เก่ียวของ 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 ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน 
สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูล  ขาวสาร  และ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ผานชองทาง ดังนี้ 

 ป 2558 ทางบริษัทตอนรับชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยและผูถือหุน เขาพบ
ผูบริหาร โดยมีการใหขอมูลการดําเนินงานและทิศทางของธุรกิจ พรอมเย่ียมชมกิจการชอง MONO29  

 เว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท www.mono.co.th 

 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โทร 0 2502 0787 , 0 2502 0797  

 Email :  ir@mono.co.th 

 การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพยตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

 จดหมายขาวที่เผยแพรตอส่ือมวลชน 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 ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 3 
คน (ผูบริหาร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา) 
และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 6 คน ซึ่งในจํานวนน้ี มีกรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระและดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน ประกอบดวย  ประธาน
เจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่การตลาด และประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี โดยโครงสราง
คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทําใหเกิด
การถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.ได
กําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

(2) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราจํานวนหน่ึงในสาม  ถา
จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราหน่ึงในสาม  
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ 
ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
เลือกต้ังใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน 

 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีคําส่ังใหออก 
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(3) กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย 

(4) คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด และตองมีจํานวน
ไมนอยกวา 3 คน 

(5) ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารจะมาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

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

(7) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่
คณะกรรมการจะตองทราบและปฎิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานใหมีการ
ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังติดตอส่ือสารกับผูถือหุน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงาน
กํากับดูแลที่เก่ียวของ 

5.2 คณะอนุกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดใหมีคณะอนุกรรมการในดานตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด 
และไดกําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองไวอยางชัดเจน 

• กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร  เพื่อกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานที่ สําคัญ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่พิจารณากล่ันกรองเร่ืองตางๆ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือใหความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ
ของบริษัทใหเปนไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจ
โดยแยกหนาที่การกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเปนกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร โดยเปนผูนําของคณะกรรมการ และมีหนาที่ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผูถือหุน สวนประธานกรรมการบริหารเปนหัวหนาและผูนําคณะผูบริหารของบริษัทรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุตามแผนงานที่วางไว      

• กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท 
ใหมีความถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ และสอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่กําหนดใน
ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เก่ียวของ 

• กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผูที่เห็นสมควรดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท และนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือ
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นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ
บริษัท และผูบริหารระดับสูง สัญญาจางผูบริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และ
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม สวนคาตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการจะตองนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
เพื่ออนุมัติ 

• กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาความเส่ียงในการดําเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ โดยในแตละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวนนโยบายตาง ๆ อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง  

(2) ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะตองเปนกรรมการอิสระ และสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางนอย 1 คนจะตองเปนกรรมการอิสระดวย 

5.3 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล 
และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจาหนาที่บริหาร ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําและมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเร่ือง
นโยบายของบริษัท อันเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทาง
ธุรกิจรวมกับฝายจัดการ เปนผูนําการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุมและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ  ตลอดจนทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการ
สนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ 
ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให
การทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยมีความเปนอิสระอยางแทจริง  

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 คร้ังตอป (ทุกๆ 3 เดือน) และกําหนดวาระ
ประจําของแตละคร้ังไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี เปนตน สวนระเบียบวาระท่ีนอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการจะ
รวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน ในกรณีที่บริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดูแลการ
ปฎิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง 
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(2) จํานวนองคประชุมขั้นตํ่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  

(3) คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให
ได โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูติดตอประสานงาน 

(4) หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดสงใหคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวัน
ประชุมอยางนอย 7 วัน  ยกเวนเอกสารประกอบในวาระท่ีไมประสงคเปดเผยเปนลายลักษณอักษรใหนําเร่ือง
อภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถวนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการ
ประชุมซึ่งผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 

 (5) กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยไดตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานและควรแจงผลการประชุมใหกรรมการที่เปน
ผูบริหารทราบถึงผลการประชุม 

(6) กรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศท่ีจําเปนเพิ่มเติมไดโดยตรงจากประธานเจาหนาที่บริหารและ
เลขานุการบริษัท รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเร่ืองนั้น  

(7) ในการประชุมทุกคร้ังควรจัดใหมีผูบริหารและผูที่ เ ก่ียวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและรายละเอียด
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา 

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงและแกไข
การดําเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบประเมินใหกรรมการบริษัททุกทาน โดยมีการกําหนด
หัวขอที่จะประเมินอยางชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการท้ังคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมิน
คณะกรรมการชุดยอย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ในทุกส้ินป และรวบรวม
สรุปรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ตอไป ทั้งนี้ แบงการประเมิน เปนดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยมาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งจะนําไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวขอในการประเมิน  ดังตอไปนี้  

-  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

-  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

-  การประชุมคณะกรรมการ  

-  การทําหนาที่ของกรรมการความสัมพันธกับฝายบริหาร  

- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

โดยในป 2558 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉล่ีย 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 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉล่ีย เทากับ 96.3% 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย  คณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินตนเอง
เปนประจําทุกป เพื่อใหสามารถสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2558 มีผลการ
ประเมินของคณะกรรมการแตละคณะ ดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เทากับ 98.6% 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เทากับ 82.0% 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร รับผิดชอบใน
การกําหนดเปาหมายและบริหารงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดังนั้นทุกส้ินป จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงใหประธานเจาหนาที่บริหารไดประเมินตนเอง และ
เลขานุการบริษัทเปนผูสรุปรายงานผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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) คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการท่ีเปนผูบริหารจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาคาตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ 
กรรมการที่เปนผูบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนตอไป  

(4) ประธานเจาหนาที่บริหารจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงานของบริษัท เปนประจําอยางนอยปละ 
1 คร้ัง 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
กรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2)  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการ รวมท้ังขอมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และสงเสริมใหกรรมการ
เขารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะกรรมการ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหดีย่ิงขึ้น 

(3) จัดใหมีการหมุนเปล่ียนงานท่ีไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะกําหนดชวงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฎิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเปนการพัฒนาผูบริหารและพนักงานให
มีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้นและสามารถทํางานแทนกันได 
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9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เก่ียวของ 

(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน  และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
 

ช่ือ ตําแหนง 
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ  4/4 

2. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการตรวจสอบ  3/4 

3. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล กรรมการตรวจสอบ  3/4 
 

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณที่เพียงพอ    ที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของ       

งบการเงินได คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ัง กรรมการตรวจสอบซึ่ง

พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง

เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบ

แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเลิกจางบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 

• รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานงานของฝายตรวจสอบภายใน ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมท้ังบุคลากรวา เหมาะสม 

สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

• พิจารณาการแตงต้ัง โยกยาย หรือ เลิกจาง หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 

• พิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยูเสมอ 

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 
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10. รายงานส่ิงที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

• การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

• การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพย  

11. ดําเนินการตามขอ (1) - (10) ขางตน ในสวนที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการของบริษัทยอย เทาที่ไดรับการ

มอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได 

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ

บริษัทมารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเร่ืองที่เก่ียวกับหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผูเช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซึ่งเปน

บุคคลภายนอกเปนคร้ังคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท การขอใหพนักงานของบริษัทสงเอกสารหลักฐาน

เก่ียวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่

ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆ 

ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลว 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอย เทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองให

ดําเนินการได 

บริษัทและบริษัทยอยยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงวาจางบริษัท เอส.ซี การบัญชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) 

จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอกและไมมีความเก่ียวของใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทและบริษัทยอยมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
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(1.2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่   31 ธันวาคม 2558   คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ทาน  และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

ช่ือ ตําแหนง 
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด 

1. นายโสรัชย อัศวะประภา ประธานกรรมการบริหาร 22/25 

2. นายนวมินทร ประสพเนตร กรรมการบริหาร 22/25 

3. นายซัง โด ล ี กรรมการบริหาร 21/25 

4. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน กรรมการบริหาร 25/25 

5. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน กรรมการบริหาร 25/25 
 

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหาร

แทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได 

 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการประกอบกิจการของบริษัท 
ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกลาวจะตองเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ หรือคําส่ังใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ในการพิจารณากล่ันกรองเร่ืองตางๆ ที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ  

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
เชาซ้ือที่เก่ียวกับการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เก่ียวของกับธุรกิจและงานสนับสนุน ไดในวงเงินไมเกิน 
30 ลานบาท และอนุมัติการกู หรือการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทไดในวงเงินไมเกิน 
30 ลานบาท  
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 5. ใหคณะกรรมการบริหาร  รายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองและภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ ใหคณะกรรมการ       

บริษัททราบ 

5.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย 

5.2 รายงานของผูตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปและงบการเงิน รายไตรมาส 

ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย 

5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   

6.  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาที่ของตนที่กําหนดในคําส่ังนี้ จะตอง

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเขารวมประชุม จึงจะถือวาครบเปน

องคประชุมในอันที่จะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกลาวได 

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดทานละ 1 (หนึ่ง) 

เสียง ในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง 

8.  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จําตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนเสียง

ทั้งหมดขององคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น 

9.  ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเปนและเหมาะสม กรรมการเพียงทานใดทานหน่ึงจะเรียกใหมีการ

ประชุมเปนกรณีพิเศษตางหากจากการประชุมตามปกติก็ได แตทั้งนี้ ตองบอกกลาววาระการประชุมลวงหนาแก

กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแกการทําหนาที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น 

10.คณะกรรมการบริหาร จะแตงต้ังคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองงานที่นําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหดําเนินงานใด ๆ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให

ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหารก็ได 

11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ

ชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/

หรือเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําให

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท 
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(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 3 ทาน  และมีรายละเอียด

การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้ 

ช่ือ ตําแหนง 
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

2/2 

2. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคาตอบแทน

2/2 

3. นายโสรัชย อัศวะประภา กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคาตอบแทน

2/2 

โดยมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารระดับสูง    

3. ใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติ

คาตอบแทนและผลประโยชนของผูบริหารระดับสูง  สวนคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการบริษัท  ให

คณะกรรมการบริษัทนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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(1.4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน 6 ทาน  และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

ช่ือ ตําแหนง 
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด 

1. นายโสรัชย อัศวะประภา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 5/5 

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท กรรมการบริหารความเส่ียง 3/5 

3. นายจิรประวัติ บณุยะเสน กรรมการบริหารความเส่ียง 4/5 

4. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน กรรมการบริหารความเส่ียง 4/5 

5. นายบรรณสิทธิ ์รักวงษ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/5 

6. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเส่ียง 4/5 
 

โดยมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ซึ่งไดรับแตงต้ังจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2558) แทนนางสาวปวีณา พูนพัฒนสุขที่ลาออก 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ จะเลือก
กรรมการบริหารความเส่ียงผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบริหารความเส่ียง  

1.  พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภท
ตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของ
กิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ 

2.  กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

3.  ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4.  กําหนดเกณฑวัดความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บริษัทจะยอมรับได 

5.  กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 

6.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

7.  รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษัทและ
การเปล่ียนแปลงตางๆ รวมถึงส่ิงที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด 

8.  จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเปน และสนับสนุนคณะทํางานในดานบุคลากร งบประมาณ และ
ทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 

                         
สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ  หนา 78 

9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เก่ียวของ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางานดวย 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะมีการดําเนินการ ดังนี้ 

9.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได  

ในการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑคุณสมบัติ
กรรมการ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ 
ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ และพิจารณาจากทักษะท่ีจําเปนที่ยังขาดอยู ให
สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่มีประสบการณใน
ธุรกิจที่จะเปนประโยชนตอบริษัท  

การสรรหากรรมการใหมจะดําเนินการสรรหาจากแหลงขอมูลหลายแหลง รวมถึงฐานขอมูลกรรมการจากสถาบัน
และหนวยงานท่ีมีความนาเช่ือถือ กรณียังไมสามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ ใหใชบริษัทที่ปรึกษา
ภายนอกได โดยเปนคาใชจายของบริษัท 

อยางไรก็ตาม การแตงต้ังกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป 
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ัน อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได 

9.3.2 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน 
(แลวแตกรณี) เปนผูแตงต้ังกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท  

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่จะ
มาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ 
โดยกรรมการอิสระ มีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง
เปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท
อาจแตงต้ังกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปน
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท   บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม   
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้   ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ
อิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืน
คําขออนุญาตตอสํานักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ 
หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 
ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน 
ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5.  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนญุาตตอสํานักงาน 

6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคํา
ขออนุญาตตอสํานักงาน 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง
เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระอยูในตําแหนง     

คราวละ 3 ป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 

2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)  

2. เปนกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ 

2.1 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ 

2.2 ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี้ กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและ

ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่

เก่ียวของกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เปนตน 

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการ

บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่

ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่

มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

9.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ
สามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

9.3.4 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท กระทําโดยแตงต้ังกรรมการจํานวนหนึ่งเปน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอิสระ 
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9.3.5 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาแตงต้ังกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทําหนาที่พิจารณาในเร่ืองที่เก่ียวของกับความเส่ียงของบริษัท  

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการ
บริหารงานบริษัทยอยใหเปนไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผูถือหุนโดยสุจริต ภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค 
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบ               
การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแตงต้ังตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอย
และบริษัทรวม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดลงทุนอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ  

3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ  เปาหมาย  แผนการดําเนินงาน  กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว 

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหมี
ประสิทธิภาพ และเอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ  การทํารายการการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน การกูยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน การเพิ่มทุน 
การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกตองเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
เก่ียวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม 

8. คณะกรรมการบริษัทมุงพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัทรวมใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเส่ียงที่ดี   

9. คณะกรรมการบริษัทจะไดรับรายงานผลการดําเนินงานจากบริษัทยอย และบริษัทรวม และมีการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  เพื่อวางแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานตอไป  
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรัพยดังนี้ 

1. บริษัทกําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรเพื่อความ
เปนธรรมตอผูถือหุน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

2. บริษัทหามไมให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ใชขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญตอการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัทและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน เพื่อผลประโยชนของ
ตนเองและผูเก่ียวของ  

3. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซ้ือ 
และ/หรือ การขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินหรือขอมูลขาวสารท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย 
จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอสาธารณชนแลว 

4. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา  จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทซึ่งบุคคลดังกลาวรวมถึง
คูสมรสและของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู มายังเลขานุการบริษัท โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วัน
ทําการภายหลังเขารับตําแหนง นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองแจงเก่ียวกับการซ้ือหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัททุกคร้ัง โดยแจงอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซ้ือขายตอคณะกรรมการหรือผูที่
คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. เม่ือมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ 
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

5. บริษัทกําหนดใหกรรมการ จัดทําและนําสงรายงานการมีสวนไดเสีย มายังเลขานุการบริษัท 

6. บริษัทกําหนดใหกรรมการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย และรายงานการมีสวนไดเสีย ใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เปนผูจัดทําขอมูลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปดเผยขอมูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
ระหวางปไวในรายงานประจําป 

7. บริษัทใหความสําคัญตอการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ หรือทําให
ผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สัญญาจางแรงงาน และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน   

8. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาสารสนเทศท่ีเปนความลับของลูกคา โดยไมนําสารสนเทศดังกลาวมาใชเพื่อ
ผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เก่ียวของ เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมาย
กําหนด 

9. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ปองกัน
การเขาถึงขอมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพนักงานในระดับตางๆ 
ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
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10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจเก่ียวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและอยู
ระหวางการเจรจา ซึ่งเขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยของ
บริษัท บุคคลเหลานั้นจะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกวาจะมีการ
เปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

11. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูที่ฝาฝนนโยบายการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แลวแตกรณี 

9.6 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเทาเทียมกัน จึงไดสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบ ที่มีตอตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพและยึดม่ันในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย 

2. ใหความเสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใด และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทาง
วาจาและการกระทํา อันเนื่องจากความแตกตางทางสถานภาพ เชน สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถ่ินกําเนิด ภาษา 
วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเช่ือ ฯลฯ 

3. ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย   ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย สิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น และการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน เพื่อให
พนักงานใชเปนแนวปฏิบัติ 

4. รักษาขอมูลสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบจากขอมูล การเก็บขอมูล การเปดเผยหรือการนําขอมูลไปใชตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล 
เวนแตเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบบริษัท 

5. มีกระบวนการติดตามกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหกระทําการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

9.7 นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใชสําหรับบริษัท 
ผลงานและลิขสิทธิ์เหลานั้นถือเปนของบริษัท ตองสงมอบใหกับบริษัท ไมวาขอมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไวจะ
อยูในรูปแบบใดๆ 

2. ดูแลการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญาของบริษัท เพื่อรักษา
ผลประโยชนและปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น 
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3. ใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม “ระเบียบการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการ
ใชงานโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตองผานการตรวจสอบและ
ลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทําที่ไมถูกตอง ถือเปน
การกระทําผิดทางวินัยบริษัท 

4. ปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ เชน กฎหมายเก่ียวกับ
เคร่ืองหมายการคา กฎหมายเก่ียวกับสิทธิบัตร กฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และสงเสริม
ใหมีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานในดานกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  

5. การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายในบริษัท จะตอง
ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

9.8 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย และใหความสําคัญกับการสนับสนุนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ในอันที่จะ
สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริต 
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได โดยวางพื้นฐานระบบการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตยสุจริตและมีคุณธรรม 

บริษัทไดลงนามเขารวมแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น  ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับหอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย และกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน (Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC)  และส่ือสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวปฏิบัติ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. สรางวัฒนธรรมองคกรในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติและจัดฝกอบรม
ใหความรูดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตยสุจริต เคารพตอ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายตางๆของบริษัท และมีคุณธรรม 

2. พัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการใน
การตรวจสอบ การประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและคอรรัปชั่น กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อปองกันการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

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. จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อรับเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุมครอง
ผูใหขอมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและ
กําหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

6. สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพื่อประโยชนในการปองกันและสนับสนุนการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่น 

คุณปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัทไดเขารวมอบรม หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide 
(ACPG) เพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับรองเขาเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
อีกทั้งในปนี้ บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายการรับของขวัญ ซึ่งมิใหผูบริหารและ/หรือพนักงานรับผลประโยชนจากผูที่
ประกอบธุรกิจรวมกับบริษัทในลักษณะสวนตัว ไมวาจะเปนเงินหรือส่ิงของ  ยกเวนกรณีเทศกาลหรือประเพณีอันเปนที่
ยอมรับทั่วไป โดยของขวัญหรือส่ิงของท่ีรับนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท พรอมแจงจดหมายไปยังคูคาถึงแนวปฏิบัติ
ดานจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการรับของขวัญใหทราบ 

9.9 คาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชี 

ป 2558 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และสํานักงาน
ตรวจสอบบญัชีตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ประเภท คาตอบแทน (บาท) 

คาสอบบัญชี 4,975,000 

คาบริการอื่น 210,000 

รวม 5,185,000 

9.10 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 

 รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 ในป 2558 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

หมวดที ่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. ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด รวมถึงเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของบริษัท www.mono.co.th โดยมีการเปดเผยขอมูลนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบริหาร ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” และเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ขอมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ” และบริษัทมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถ
ติดตอสอบถามขอมูลไดทาง Email : ir@mono.co.th 

5. นโยบายเร่ืองการดูแลการใชขอมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) ขอ 9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน และทางบริษัทสงจดหมายแจงเตือนไมใหกรรมการและผูบริหาร 
เปดเผยขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซ้ือขายหุนของบริษัทในทุกรอบกอนที่จะมีการเผยแพรขอมูล
เก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย 

 

ในป 2558 บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เปนการ
ประเมินคุณภาพท้ังกอนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัททําได 100 คะแนนเต็ม เปนปที่สอง
ติดตอกัน 

หมวดที ่3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย ในแงการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทมี
หนวยงานบริการลูกคา Customer Service ซึ่งเปนตัวกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารสินคาบริการของบริษัท รับขอ
รองเรียน และชวยประสานงานในการแกไขปญหาตางๆของลูกคา  ในสวนของการกํากับดูแลกิจการบริษัทเปดชองทางใน
การรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผาน “CG Hotline” ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทยังไมมีขอพิพาทใดๆกับผูมีสวนได
เสียแตละกลุม 

หมวดที ่4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชทางการเงิน อยางถูกตอง ครบถวน และเทาเทียม
กัน ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. กําหนด เพื่อสงเสริมความเชื่อม่ันตอผูถือหุน และมีการเผยแพร
ขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย โดย
เลขานุการบริษัท เปนผูจัดทําสรุปขอมูลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การ
ถือครองหลักทรัพยของคูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงทุนในป 2558 ขอมูลปรากฎ
อยูในหัวขอโครงสรางผูถือหุนและการจัดการ 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 

                         
สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ  หนา 88 

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

หุนสามัญ 
 

ชื่อ – สกุล จํานวนหุน ณ 31 ธ.ค.* การเปล่ียนแปลง สัดสวนการถือหุน

 ป 2558 ป 2557 เพ่ิม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)

กรรมการ     

1. นายพิชญ โพธารามิก 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 

4. นายซัง โด ล ี 19,200,000** 19,200,000** - 0.62 

5. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน 11,135,000 12,185,000 (1,050,000) 0.36 

6. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 6,000,000 7,900,000 (1,900,000) 0.19 

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต - - - - 

8. นายปรีชา ลีละศิธร - - - - 

9. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล - - - - 

ผูบริหาร     

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน 6,600,000 6,600,000 - 0.21 

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท 1,100,220 1,100,220 - 0.04 

3. นายจิรประวัติ บณุยะเสน 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. นายธีรศักด์ิ ธาราวร 1,100,000 1,100,000 - 0.04 

7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข 1,100,000 1,100,000 - 0.04 

 *  จํานวนหุนท่ีชําระแลวของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 3,079,999,975 หุน 

จํานวนหุนท่ีชําระแลวของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 3,100,935,537 หุน 

**  จํานวนหุนของคุณซัง โด ลี รวมจํานวนหุนท่ีอยูใน ไทยเอ็นวีดีอาร 500,000 หุน 

*** ในป 2558 ไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารท้ัง 16 ทาน 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (MONO-W1) 
 

ชื่อ – สกุล จํานวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.* การเปล่ียนแปลง สัดสวนการถือ  

 ป 2558 ป 2557 เพ่ิม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)

กรรมการ     

1. นายพิชญ โพธารามิก 927,694,165 1,022,694,165 (95,000,000) 62.72 

2. นายโสรัชย อัศวะประภา 28,821,115 24,821,115 4,000,000 1.95 

3. นายนวมินทร ประสพเนตร - 5,357,143 (5,357,143) - 

4. นายซัง โด ล ี 5,000,044 5,000,044 - 0.34 

5. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน 4,112,600 3,312,500 800,100 0.28 

6. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ 1,071,429 3,142,916 (2,071,487) 0.07 

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต - - - - 

8. นายปรีชา ลีละศิธร - - - - 

9. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล - - - - 

ผูบริหาร     

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน 3,214,286 3,214,286 - 0.22 

2. นายธวัตวงศ ศิลมานนท 123 123 - 0.00001 

3. นายจิรประวัติ บณุยะเสน 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 

6. นายธีรศักด์ิ ธาราวร 267,916 267,916 - 0.02 

7. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข - 267,858 (267,858) - 

*  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรร (ท่ียังไมไดใชสิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2557 รวม 1,499,881,444 หนวย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรร (ท่ียังไมไดใชสิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2558 รวม 1,479,067,065 หนวย 

** ในป 2558 ไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารท้ัง 16 ทาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 

                         
สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ  หนา 90 

หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 ทาน จากกรรมการท้ังหมด 9 ทาน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ทาน ยังดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย และมีความเปนอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริษัทแยกอํานาจหนาที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารไวอยาง
ชัดเจน ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน  ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติ แตใหการสนับสนุนและคําแนะนํา
ในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสมํ่าเสมอ  ประธานเจาหนาที่บริหาร
รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3. บริษัทแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร ไว
อยางชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน 

4. บริษัทมีขอปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ 
และเปนความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ โดยเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท 

5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 คร้ังตอป เพื่อพิจารณาวาระประจําของแตละไตรมาส 
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง เพื่ออนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน 
รับทราบผลการดําเนินงานและการบริหารงาน  รวมถึงมีการกระจายและแบงอํานาจหนาที่ ให กับ
คณะอนุกรรมการชุดยอยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ กล่ันกรองขอมูล ติดตามการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ  การประเมิน
คณะกรรมการชุดยอย และการประเมินประธานเจาหนาที่บริหาร ปละ 1 คร้ัง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป  

 

ทั้งนี้ ในสวนของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนในการดํารงตําแหนงของกรรมการไว
ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นวากรรมการแตละทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และไดอุทิศเวลาการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ในการกํากับดูแลการบริหารงาน และผลการดําเนินงานเปนอยางดี  และแมวาทางบริษัทไมไดมี
การจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอยางชัดเจน  แตมีหนวยงานภายใน คือฝาย
กํากับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆท่ีเก่ียวของ  ดูแลการ
ปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานดานกํากับ
ดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทโมโน ยังคงขับเคล่ือนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคูไปกับการ
พัฒนาธุรกิจที่กําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยตระหนักดีวาบริษัทเปนสวนหน่ึงของสังคม กลุมบริษัทโมโนไดวาง
แนวทางหลักในการดําเนินโครงการและกิจกรรม CSR ที่มุงเนนการ “รวมกันให  ชวยกันทํา” สรางประโยชนอยางย่ังยืนทั้ง
ดานสังคม (ชุมชนและเยาวชน) และดานส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ โดยความรวมมือรวมใจ จากพนักงานภายในองคกร 
จิตอาสาและพันธมิตรทุกภาคสวน 
 

กลุมบริษัท โมโน ไดนําบริบท Creating Shared Value (CSV) เปนหนึ่งฟนเฟองชวยขับเคล่ือนเสริมสรางแผนงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยผลักดันใหแตละธุรกิจภายในกลุมบริษัทเขามามีบทบาท ในการ
นําศักยภาพของบุคลากร ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแตละธุรกิจ มาสรางสรรคแนวทางสนับสนุนและแกไขปญหา
สังคม เพื่อสรางคุณคาใหบริษัทเจริญเติบโตไปพรอมกับสังคมอยางย่ังยืน  

 

 
 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัท โมโน 

คณะกรรมการบริษัทไดวางนโยบายการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักการ 8 ขอ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปนผูนําในธุรกิจดานส่ือและการใหบริการขอมูลดานความบันเทิงอยางครบวงจร 
กลุมบริษัท โมโน ยึดม่ันที่จะดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม ความเปนธรรม หลักการปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลทั้ง
ตอหนวยงานภายนอก ภายในบริษัท และกลุมผูมีสวนไดเสีย ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานความโปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจน
กําหนดขอพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม  
สรางการเติบโต และผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง 
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2. การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

กลุมบริษัท ใหความสําคัญตอการปลูกฝง การปองกันและการตอตานการทุจริตเสมอมา โดยไดมีการวาง
ระบบปองกัน แกไข และกําหนดบทลงโทษการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรอยางเปนรูปธรรม  ตามท่ีปรากฏในกฎขอบังคับ
บริษัท และขอปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ดวยการคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุมบริษัท ไดวางแนวทางในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ผานการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกัน ทั้งในดานการดูแลพนักงาน ลูกคา ผูถือหุนและผูมีสวนเก่ียวของตางๆ  ทั้งนี้ นโยบายดานสิทธิมนุษยชน 
ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ 

4. การปฎิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทไดวางนโยบายดูแลพนักงานต้ังแตการบริหารคาจาง การดูแลดานความเปนอยู สภาพแวดลอมการ
ทํางาน  สวัสดิการ การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน  การประเมินผลงาน  โอกาสความกาวหนาเติบโตไปพรอมองคกร และ
งานดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ อยางเปนธรรม และอยูภายใตกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่
เก่ียวของ   

นโยบายดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญดานบุคลากร ดังนั้นการดูแลพนักงานเก่ียวกับเร่ืองคาตอบแทนและสวัสดิการ

จึงบริหารดวยความละเอียดออนและเหมาะสมภายใตขอกําหนดของกฏกระทรวงแรงงาน นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา 
บริษัทพิจารณาจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานปนั้นๆ ที่สะทอนเปาหมายธุรกิจในรอบป และพิจารณา
ความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวท่ีมีการวัดผลงานแตละหนวยงานอยางชัดเจน  รวมถึงการจัดหาสวัสดิการท่ีเพิ่ม
ความสุข ความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพไวใหพนักงาน เชน สวัสดิการประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ  กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการดานเงินกู สวัสดิการนวดคลายเสน สปอรตคลับ งานเล้ียงสังสรรคในโอกาสตางๆ เชน งานปใหม 
งานทําบุญวันคลายวันเกิดประจําเดือน เปนตน เพื่อเปนแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน 

นโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ

พนักงาน เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง โดยใหความสําคัญควบคูไปกับการปฏิบัติงานตามหนาที่ของพนักงาน
ภายในองคกร จึงกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้ 

 มุงม่ันพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลอง
กับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอ่ืนๆ ที่บริษัทนํามาประยุกตใชเพื่อสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 งานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของ
พนักงานทุกคน และบริษัทสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงานทุกคนในองคกรในการดําเนินงาน
ตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคคลากรใหมีความรูและสราง
จิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 

 
                                                                                                                            สวนที่ 2 หัวขอที่ 10 ความรับผิดชอบตอสังคม หนา 93 

นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง ดวย

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญดานบุคลากรเสมอวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้นบริษัท

จึงมุงม่ันที่จะพัฒนาและปรับใหเปน “องคกรแหงการพัฒนาและเรียนรู” โดยผสมผสานทั้งความรู ทักษะ ความสามารถ 

ตลอดจนปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกันไป 

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

กลุมบริษัท โมโน มุงสรางสรรคสินคาและบริการที่ไดมาตรฐาน โดยเฉพาะขอมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพ
และสามารถสรางความสุขใหกับลูกคา ผานการคัดสรรขอมูลที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกลูกคาทุกกลุม และดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

6. การดูเเลรักษาส่ิงเเวดลอม 
ธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน  ไมไดมีผลกระทบในเร่ืองส่ิงแวดลอมโดยตรง แตการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปน

หนึ่งใน เปาหมายหลักที่บริษัทมุงสนับสนุน  กลุมบริษัท โมโน ไดใหความสําคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ใน  2  มิติ  
1) มิติดานอนุรักษส่ิงแวดลอม 2) มิติดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักส่ิงแวดลอม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
อยางตอเนื่อง 

 

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ดวยสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของสังคม กลุมบริษัท โมโน พยายามเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชุนใน
บริเวณใกลเคียง และชุมชนที่อยูในถ่ินทุรกันดาน เพราะเช่ือวาชุมชนที่ดี ยอมกอใหเกิดสังคมคุณภาพ และนําไปสูความ
เจริญรุงเรืองของประเทศตามลําดับ 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึง่ไดจากการดําเนนิงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ส่ิงแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย 

ในโลกยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี ซึ่งทางกลุมบริษัท โมโน มี
นโยบายมุงม่ันพัฒนา เนื้อหาขอมูลขาวสาร สาระ และความบันเทิง นําเสนอผานชองทางในรูปแบบดิจิตอลอันหลากหลาย 
เขาถึงผูบริโภคไดงาย ประหยัดตนทุน และไมมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอม รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการงาน
ภายในองคกร ไมวาจะเปนระบบอินทราเน็ต ระบบการรับสงขอมูลผานอีเมล ระบบการจัดเก็บขอมูล เพื่อประโยชนดาน
ทรัพยากรและสามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมายการดําเนินกจิกรรมเพ่ือสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

 เปาหมายที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก สรางความรูความเขาใจในวัตถุประสงคการทําประโยชนเพื่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอมที่ถูกตองแกพนักงาน หรือผูเขารวมกิจกรรม  และ เนนการเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ   

 เปาหมายที่ 2 : เพ่ิมชองทางส่ือ สรางเครือขายจิตอาสา  สรางชองทางเพื่อส่ือสารและประชาสัมพันธ

ขาวสาร โครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองคกร กระจายขาวสารและความเคล่ือนไหวตางๆ ใหได

อยางทั่วถึง และสรางพันธมิตร เพื่อรวมเปนเครือขายจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คายอาสาจาก

สถานศึกษาตางๆ  ลูกคา ประชาชนทั่วไป เพื่อผสานความรวมมือกันสรางประโยชนแกสวนรวม  
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กลยุทธในการดําเนินงาน  

กลุมบริษัทโมโน ไดวางแผนโครงการและงบประมาณประจําปในการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอม โดยแตละธุรกิจภายในกลุมบริษัท ไดมีบทบาทในการสนับสนุน และชวยเหลือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม

ตามความเชี่ยวชาญของแตละธุรกิจ และดวยความเปนธุรกิจส่ือ ทําใหบริษัทสามารถใชชองทางตางๆ ที่หลากหลายในการ

เผยแพร ประชาสัมพันธโครงการตางๆ โดยมีโครงการที่แตละธุรกิจเขาไปมีสวนรวม อาทิ 
 

ธุรกิจส่ือทีวี การเดินสายประชาสัมพันธชอง MONO29 โดยเหลา Superhero พรอมกิจกรรมบริจาคส่ิงของ และ

มอบความสุขใหแกชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันลอยกระทง 

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ การสรางหองสมุดและผลิตหนังสือที่เปนประโยชนตอเด็กและเยาวชน 

ธุรกิจอินเทอรเน็ต การเปดโครงการคลิกดีทําดี เปนพื้นที่ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆและรับสมัครจิตอาสา 

ผานเวบ็ไซต Mthai.com/clickdeetumdee/ 

ธุรกิจภาพยนตร การจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยที่ประเทศเนปาล และกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูพิการ 

สโมสรกีฬา การจัดโครงการ Mono Basketball Dream นํานักกีฬาระดับมืออาชีพของสโมสรโมโน แวมไพร ไป

ใหความรูและเทคนิคแกเยาวชนในโรงเรียนตางๆ  

10.2 การดําเนนิงาน และการจัดทํารายงาน 

กระบวนการการจัดทํารายงาน 
ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม กลุมบริษัท โมโน ไดยึดตามหลักการ 8 ขอ ที่จัดทําโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียซ่ึงประกอบดวย  ลูกคา  ผูถือหุน  พนักงาน  และสังคมโดยรวม  

ทั้งนี้ บริษัท ไดจัดทําแผนงานโครงการและดําเนินงานจัดกิจกรรมดานสังคมและส่ิงแวดลอมเปนประจําทุกป โดยมีความ

สอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไวขางตน  
         

การดําเนินงาน 
ที่ผานมา กลุมบริษัท โมโน  ไดดําเนินงานดานกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ดังนี้ 
 

 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

กลุมบริษัท โมโน ใหความสําคัญกับการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย  

เชน  ความเปนธรรมตอผูถือหุน  ลูกคา ตลอดจนพนักงานและสังคม ตามหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมภายใตการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งกําหนดขอพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณกรรมการผูบริหาร และพนักงาน ไดแก การดําเนินธุรกิจ

อยางซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม  การพัฒนากิจการใหเติบโต     สรางผลตอบแทนท่ีดีที่สุดใหกับการลงทุนของ

ผูถือหุนอยางตอเนื่อง   โดยยึดหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
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 การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

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 บริษัทไดออกนโยบายเร่ืองการรับของขวัญ ของกํานัล โดยหามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทุกคน 

รับผลประโยชน ไมวาจะเปนเงิน ส่ิงของ ยกเวนเทศกาลหรือประเพณีที่ยอมรับทั่วไป โดยของขวัญหรือส่ิงของที่รับตองมี

มูลคาไมเกิน 3,000 บาท และแจงใหแกคูคาและผูที่เก่ียวของรับทราบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทมีชองทางรับเร่ือง

รองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการแจงเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่นผานชองทาง CG Hotline ของบริษัท ซึ่งในป 2558 ไมพบ

รายงาน หรือการกระทําผิดเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับกลุมบริษัท 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทใหความสําคัญตอการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  ซึ่ง

ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติงานโดยคํานึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชน สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบ ที่มีตอตนเอง บุคคลอื่น  และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากน้ันยัง

เสริมสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  ดวยการไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใด  ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  ไมกระทํา

การละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลดังกลาว พรอมทั้งวางแนว

ทางการติดตามกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหเขาขายการกระทําการละเมิด

สิทธมินุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกลาว 

 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

กลุมบริษัท โมโน ปฏิบัติตอพนักงานตามกฎหมายแรงงานอยางเครงครัด ดูแลพนักงานเสมือนคนใน

ครอบครัว และตองการใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขในบรรยากาศท่ีสะดวกสบาย พร่ังพรอมดวยส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางๆ ในที่ทํางาน ดูแลการบริหารคาตอบแทนที่เหมาะสม และมอบสวัสดิการที่ดี  จัดทําประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

และอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับพนักงาน และจากการปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ในป 2558 ยังไมปรากฎวามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อัตราการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
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นอกจากน้ี บริษัทไดสงเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูและศักยภาพดานตางๆ และจัดรูปแบบการเรียนรู
และการพัฒนาท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

 

การเรียนรูผานประสบการณและลงมือทํางานจริง (Experience) 

จัดใหพนักงานไดเรียนรูงานจากการลงมือปฏิบัติงานนั้นจริง (On the job training) เพื่อใหเกิดการสอนงาน

และถายทอดความรูความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนใหพนักงานกลาคิดและทําในส่ิงใหมๆ  ไดแกไขปญหา 

อันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางแทจริง 

การพัฒนาโดยการถายทอดความรูจากผูเช่ียวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) 

สงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับตําแหนงที่มีความรู ความสามารถเช่ียวชาญในสายงานมีโอกาส

ไดถายทอดและแลกเปล่ียนความรู โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูโดยแบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก Tutor (แบบ

หองเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) โดยแตละรูปแบบสามารถถายทอดไดตามความเหมาะสมกับ

ลักษณะของผูถายทอดเอง 

การพัฒนาโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Evaluation) 

สงเสริมและเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานเปนผูแนะนํา(Coaching) และใหคําปรึกษา 

(Consulting) เพื่อใหผูบังคับบัญชาและพนักงานไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ติชมและใหคําแนะนําในการทํางานรวมกัน 

โดยอาศัยชวงเวลาของการทํางานทั่วไปและในชวงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูและอบรมเพ่ิมเติม (Education) 

จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของแตละหนวยงานและระดับ

ตําแหนง  ซึ่งเปดโอกาสใหพนักงานทุกคน รับการฝกอบรมในระดับหลักสูตรที่จําเปนและเหมาะสมตอการทํางานหรือใน

หลักสูตรที่ตนเองสนใจเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต  

รวมถึงจัดอบรมสัมมนาดูงานทั้งในและตางประเทศ   และใหโอกาสความกาวหนาที่จะเติบโตไปพรอมกับ
บริษัท  ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทไดจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเปนจํานวนท้ังส้ิน 19.97 ลานบาทและมี
พนักงานเขารวมการฝกอบรมทั้งส้ินประมาณรอยละ 80 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด 

นอกจากนี้  ทางบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของพนักงานในอันที่จะแจงขอมูลปญหาตางๆ  ขอรองเรียน หรือการ

แจงการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในองคกร สามารถแจงเร่ืองผานผูบังคับบัญชาตนสังกัดตามลําดับชั้น หรือผานฝาย

ทรัพยากรบุคคล โดยสามารถแจงดวยวาจา หรือทําหนังสือแจงรายละเอียด พรอมลงลายมือชื่อ โดยฝายทรัพยากรบุคคล

และคณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการหาขอเท็จจริงเพื่อหาทางแกไขปญหา หรือลงโทษผูกระทําความผิด  การตรวจสอบ

หรือการสอบสวนจะไมเปดเผยขอมูลของผูใหขอมูลหรือผูที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจะใหความคุมครองดูแลผูแจงขอมูล 

ผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแสที่กระทําโดยสุจริตบนพื้นฐานความเปนธรรม ไมใหไดรับผลกระทบตอหนาที่การงานของผูนั้น 
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 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

เนื่องดวยบริษัทดําเนินธุรกิจส่ือทีวี ถือเปนส่ือที่เขาถึงกลุมผูชมไดในวงกวาง บริษัทจึงไดจัดหาและคัดเลือก

รายการ ขอมูลสาระ ความบันเทิงที่มีคุณภาพ ที่สรางความสุขใหกับผูชม ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอผูบริโภค

ในการทําธุรกิจ มีการนําเสนอขาวสาร บทวิเคราะห ที่เปนกลาง และเช่ือถือได 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 ที่สามารถใหขอมูลการบริการและชวยเหลือแกไขปญหาใหกับลูกคาที่ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ และมี

ชองทางการติดตอกับเว็บมาสเตอรในทุกเว็บไซต เพื่อรับเร่ืองแจงปญหา และแนะนําการใชงานตางๆ 
 

 การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม เปนหนึ่งในเปาหมายหลักของบริษัท โดยเนนใน 2 มิติ คือ 

1) มิติดานอนุรักษส่ิงแวดลอม  บริษัทมีการจัดกิจกรรมภายนอกเพื่ออนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมทุกป โดยจะ

มีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมในแตละป เพื่อใหครอบคลุมส่ิงแวดลอมในทุกดาน นอกจากน้ียังมีการสรางเครือขายและ

การจัดกิจกรรมรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ  ในสวนของกิจกรรมภายใน บริษัทมีการส่ือสารภายในองคกรอยูเสมอ เพื่อให

พนักงานตระหนักถึงเร่ืองการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด การใชส่ืออิเล็กทรอนิกสแทนการใชกระดาษ การนําวัสดุ

อุปกรณกลับมาใชใหม (Reuse) การสนับสนุนการวางแผนการทํางาน และการจัดสรรทรัพยากรตางๆท่ีมีใหเกิดประสิทธิภาพ 

2) มิติดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักส่ิงแวดลอม บริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานและศิลปนของบริษัท

เขารวมทํากิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมทั้งในสวนที่จัดโดยบริษัท และเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ และสรางจิตสํานึกรัก

ส่ิงแวดลอมในวงกวาง ไปสูเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผานโครงการ Mthai คลิกดี ทําดี 
 

 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงไดรวมพัฒนาชุมชนทั้งบริเวณใกลเคียง และในถ่ินทุรกันดาร 

โดยการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็ก

และเยาวชนมาโดยตลอด สําหรับปนี้ บริษัทยังคงดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็งและ

ย่ังยืน  

กลุมบริษัท โมโน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหการสนับสนุนในหลากหลายดาน  

1) ดานการศึกษา ไดดําเนินการสรางอาคารเรียนใหกับโรงเรียนในชนบทมาอยางตอเนื่อง มีการพัฒนา

โรงเรียน โดยการซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ลานกีฬา หองสมุด สรางร้ัว ปรับภูมิทัศน  การมอบอุปกรณการเรียน และ

อุปกรณกีฬา รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา และใหเงินชวยเหลือโครงการของนิสิต นักศึกษาของสถาบันตางๆ 

2) ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาส บริษัทบริจาคเงินใหกับสถานสงเคราะห และมูลนิธิตางๆ อาทิ มูลนิธิ

อนุเคราะหคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิสรางรอยยิ้ม สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
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นอกจากนี้ กลุมบริษัทโมโน ยังสนับสนุนกีฬาระดับประเทศ โดยการจัดต้ังและสนับสนุนสโมสรกีฬา

บาสเกตบอล คือ สโมสรโมโน แวมไพร  และสโมสรโมโน ทิวไผงาม ภายใตการดําเนินงานของบริษัท โมโน สปอรต 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด โดยเช่ือมโยงระหวางกีฬากับธุรกิจส่ือทีวี และขยายไปสูการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ดวยความมุงหมายเพื่อพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลใหเติบโตเทียบเคียงกีฬาอื่นๆ โดยดําเนินการใน 

2 ทิศทาง คือการสนับสนุนนักกีฬา และการประชาสัมพันธกีฬาใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

บริษัทสนับสนุนนักกีฬาระดับอาชีพ รวมถึงการคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน ดวยการสรางนักกีฬารุนใหม

มาประดับวงการในสังกัด โมโน แวมไพร อะคาเดม่ี และเปนผูสนับสนุนการถายทอดสดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ทั้ง 

TBL 2015 และ ABL 2015/2016 ผานสถานีโทรทัศน MONO29 MONO PLUS และเว็บไซต MThai เพื่อขยายฐานผูชมให

มีโอกาสรับชมกีฬาบาสเกตบอลไดสะดวกย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ี ยังจัดกิจกรรมสงเสริมคนรุนใหม “ปนบาสเกตบอล คืนส่ิงดีๆ ใหคนไทย” โดยสงนักกีฬาระดับ

อาชีพ เขาไปฝกสอนกีฬาบาสเกตบอลใหแกเยาวชนตามโรงเรียนตางๆ ภายใตโครงการ “MONO Basketball Dream” เพื่อ

สรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนท่ีสนใจในกีฬาบาสเกตบอล รวมถึงการสรางสนามบาสเกตบอลเพ่ือเยาวชนและบุคคล

ทั่วไป 
 

 การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

ในชวง 2 – 3 ปมานี้ สังคมไทยเร่ิมต่ืนตัวในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กับการกาว

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 ซึ่งสงผลใหภูมิภาคอาเซียนกลายเปนกลุมเศรษฐกิจขนาดใหญ มี

อํานาจตอรองทางการคาและเศรษฐกิจในเวทีการคาโลกมากขึ้น และเกิดการเคล่ือนยายปจจัยการผลิตอยางเสรี ทําให

ประชาชนตองปรับตัวและพัฒนาตนเองทั้งดานภาษาและวัฒนธรรม  

ซึ่งปจจุบันทางบริษัทไดเขาไปทําธุรกิจในประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ และตระหนักถึงเร่ืองนี้ จึงใชส่ือที่

มี ชวยสนับสนุนและพัฒนาความรูใหกับเยาวชนของประเทศ  โดยทางกลุมธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ไดจัดพิมพหนังสือ “ภาษานารู

สู AEC” มอบใหแกเยาวชนและโรงเรียนตางๆท่ัวประเทศ และสามารถอานไดฟรีไดผานเว็บไซตและแอพพลิเคช่ัน 

Mbookstore  

อีกทั้ง การที่บริษัทดําเนินธุรกิจส่ือดิจิตอล จึงใหความสําคัญกับการดูแลดานความปลอดภัยในการใชงาน

เทคโนโยลีในวงกวาง บริษัทไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

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 

สําหรับการบริหารจัดการภายในองคกร กลุมบริษัทไดใชความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี เพื่อเปน

ประโยชนตอการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมตนทุนใหมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการแจงขาวสาร ระบบการจัดเก็บขอมูล 

ฯลฯ พรอมทั้งนําเสนอการใหบริการแกลูกคาโดยคํานึงถึงคุณภาพของบริการเปนสําคัญ ซึ่งไมมีธุรกิจใดในกลุมบริษัทที่ทํา

ใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
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10.3 การดําเนนิธุรกิจที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม 

นับต้ังแตเร่ิมดําเนินกิจการ การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน ยังไมพบประเด็นการสรางผลกระทบตอความ

รับผิดชอบตอสังคม 

10.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

สรุปผลการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ประจําป 2558 สามารถสรุปยอไดดังนี้  

 Mono for Social คืนคุณคา...เพ่ือสังคมนาอยู 

บริษัทไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม สงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็ก

และเยาวชนรวมถึงชวยเหลือผูดอยโอกาสมาโดยตลอด  ในป 2558 มีการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

- โครงการสรางอาคารเรียนโมโน กรุป 6 ใหแกโรงเรียนบานชองกะพัด อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

โดยรวมกับมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ซึ่งไดดําเนินการสนับสนุนอาคารเรียน

อยางตอเนื่องมาเปนปที่ 6  

- โครงการสรางหองหองสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ใหแกโรงเรียนบานสวนทรัพย อําเภอทาแซะ จ.ชุมพร 

- โครงการสรางร้ัวและปรับภูมิทัศน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหมองสะเทอ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี 

- โครงการมอบจอ LED พรอมอุปกรณติดต้ัง ใหแกสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

- กิจกรรม MONO29 Give Hug Share Love โดยใหเหลาตัวละคร Superhero เดินสายแจกกอด และ

มอบหมอนรูปหัวใจเพื่อเปนที่ระลึกสําหรับผูบริจาคเงินเพื่อรวมสมทบทุนใหแกมูลนิธิสรางรอยยิ้ม 
 

 

 Mono for Natural Environment เพ่ือส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติย่ังยืน 

กลุมบริษัท โมโน ตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ จึงไดดําเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ

และฟนฟูส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

-  กิจกรรมเพาะกลา และปลูกปา รวมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อฟนฟูปา ณ อุทยานแหงชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร   จังหวัดกาญจนบุรี  

- กิจกรรมปลูกปาชายเลน และปลอยสัตวน้ํา รวมกับนองๆ ผูบกพรองทางสายตา เพื่อฟนฟูทรัพยากร

ชายฝงทะเล ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

นอกจากนี้ บริษัทยังใหการสนับสนุนดานเงินชวยเหลือผานโครงการตางๆ ของภาครัฐบาล และเอกชน 

สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมาคม และองคกรตางๆ ที่มีความสอดคลองกับสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ดังนี้  
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 การสนับสนุนเงินชวยเหลือสถาบันการศึกษา โครงการของนักศึกษา หรือโครงการสนับสนุนการ
เรียนรูและพัฒนาเยาวชน อาทิ 

- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติของหนวยงานตางๆ : เทศบาลตําบลบางพลับ  

และศูนยปฏิบัติการครูฝกเยาวชน จังหวัดปทุมธานี  

- โครงการ อาสาเติมสุข โรงเรียนบานผักขวง จังหวัดอุตรดิตถ    

- โครงการสงเสริมกิจกรรมหุนยนต (iRAP ROBOT) คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- โครงการคายสวมกาวนกาวสูโดม คร้ังที่ 2 โดยคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  

(IP & IT Court Young Ambassador Award) ประจําป 2558 โดยศาลทรัพยสินทางปญญาฯ  

- การสนับสนุนการศึกษา สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

- โครงการสังคมฮอมใจ คร้ังที่ 2 โดยนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

- โครงการเทศกาลศิลปะการแสดงนิพนธ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 การสนับสนุนเงินชวยเหลือมูลนิธิ / ชมรม / สมาคม และองคกรตางๆ อาทิ 

- มูลนิธิพระดาบส 

- มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

- โครงการลอเล่ือนเพื่อคนพิการ โดยมูลนิธิคนพิการไทย  

- โครงการทอดผาปามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 

- โครงการ CSR Thailand โดยหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ   

- โครงการคืนสันติสุขสูแดนใต โดยศูนยผลิตส่ือเพื่อชาวไทยมุสลิม  

บริษัท แคนดิด มีเดีย จํากัด รวมกับกองบัญชาการทหารบก  

- โครงการจัดทําปฏิทินอิสลามประจําประจําป ฮ.ศ. 1437 - 1438 (พ.ศ. 2559)  

โดยศูนยผลิตส่ือเพื่อชาวไทยมุสลิม บริษัท แคนดิด มีเดีย จํากัด  

- โครงการออกรานงานกาชาด โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- โครงการชวยเหลือเหตุการณแผนดินไหวประเทศเนปาล โดยสภากาชาดไทย  

- โครงการรําลึก 25 ป สืบ นาคะเสถียร โดยมูลนิธสืิบนาคะเสถียร 

- การสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

- โครงการมอบอุปกรณกีฬาใหแกเทศบาลตําบลแมยวม จังหวัดแมฮองสอน     

- คอนเสิรตอนุรักษวัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี 

- โครงการกอลฟการกุศล โดยสมาคมนักเรียนเกาเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ 

และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน  
 

โดยรายละเอียดขาวของกิจกรรมตางๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมไดที่ http://www.mono.co.th/CSR.aspx 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท

ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

บริษัทวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก  ไดแก บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

(1995) จํากัด (“ผูตรวจสอบภายใน”)  เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแตป 2550  เพื่อทําหนาที่ประเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการดําเนินการแกไขของบริษัท  โดยรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและสําเนารายงานใหกับฝายบริหารที่เก่ียวของเปนประจําทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบ

ภายใน จะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกทาน

เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2558 

โดยการซักถามขอมูลจากผูตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัททั้ง 5 ดาน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 สวนที่ 1 การควบคุมภายในองคกร 

บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ  จัดทําแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสรางองคกร และ

กําหนดอํานาจความรับผิดชอบอยางเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกดาน มีการจัดทํา

นโยบายการกํากับดูแลกิจการใหผูบริหารและพนักงานใชยึดเปนแนวทางในการปฎิบัติตาม เพื่อใหองคกรมีการควบคุม

ภายในที่ดี และเติบโตอยางย่ังยืน 

 

สวนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 

บริษัทมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุม โดย

ทําหนาที่ กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง วิเคราะหและประเมินความเส่ียงอยางรอบดาน ทั้งปจจัยภายในและ

ภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน 

บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และ

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดไว รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีเกิดเหตุการณรายแรงท่ีมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการท้ัง 5 คณะ ประกอบดวย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ   

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

บริษัทมีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่เก่ียวของมีความถูกตอง เหมาะสม อยางเพียงพอ และนํามาใชไดทัน

ตอเวลา โดยมีชองทางการส่ือสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 

 

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม 

บริษัทกําหนดใหมีระบบการติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ ใหเหมาะสมและทันตอเวลา  

รวมถึงกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก

ไตรมาส 
 

สํานักตรวจสอบภายใน  โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวาผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งทําหนาที่ดูแลการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามแผนงานประจําปที่ไดรับอนุมัติ และรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ อันอาจทําใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและ

เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของ

กับบุคคลดังกลาว อยางเพียงพอและเหมาะสม  
 

คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร   ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน      และการบริหารความเส่ียง

อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี     มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  มี

การบริหารความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได   รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทอยางถูกตองและเปนที่นาเช่ือถือ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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12. รายการระหวางกัน 

สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป  2558 

บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้  

บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ 

1. บริษัทในกลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) (“JAS”) 

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

- 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  
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                                                                                                                                                                                                                                                          สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 104 

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 ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงนิ (ลานบาท)

ณ 31 ธนัวาคม 2558 

รับ/ใชไป 

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) รายไดจากการขายและใหบริการ 

บริษั ท ให บ ริการส ง ข อความ สั้น ให แก ลู กค าของ  TTTBB 
(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่ใหบริการ 

 

8.46 

 

 

 

การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ เชนเดียวกับ

การใหบริการแกลูกคาองคกรรายอื่น โดยที่บริษัทมีความพรอมดาน

บุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการใหบริการ ตลอดจนมีการคิด

ราคาเทียบเคียงไดกับที่เรียกเก็บจากลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา

รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

 ตนทนุและคาใชจาย

Mono Travel จายคาบริการโทรศัพทพื้นฐานใหแก TTTBB เพื่อ

ดําเนินธุรกิจใหบริการสํารองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท

พื้นฐานใหบริการ กําหนดอัตราคาบริการเปนรายเดือนตามที่   

ตกลงกัน  

  

 

 

 

 

 

0.18 การที่ Mono Travel ใชบริการระบบโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการ

ธุรกิจปกติ และอัตราการคาบริการเปนอัตราตลาด จึงเห็นวาการทํา

รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงนิ (ลานบาท)

ณ 31 ธนัวาคม 2558 

รับ/ใชไป 

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด รายไดจากการขายและใหบริการ 

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

- Mono Film ใหบริการลิขสิทธิ์ภาพยนตรแก TTTI 

 

17.64 

 

1.26 

 

 

การใหบริการสื่อโฆษณา และใหบริการใชลิขสิทธิ์ภาพยนตรดังกลาว

เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัท, Mono Gen, Mono Broadcast และ 

Mono Radio  เพื่อเปนชองทางในการโปรโมทบริการของ TTTI  โดยมี

การคิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึง

เห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

 

 

ตนทนุและคาใชจาย 

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

 

 

11.06 

 

 

การเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI 
เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร ที่มีความพรอมดานระบบ 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 

1) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในธุรกิจสื่อ
ทีวี  ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต และธุรกิจสื่อวิทยุ 

2) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในสํานักงาน  

 

21.84 การใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดังกลาว เปนรายการ
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร ที่มีความ
พรอมดานระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีสํานักงาน
ตั้งอยูภายในอาคารเดียวกัน ทําใหมีความสะดวกในการดูแล และการ
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ประกอบกับอัตราคาบริการเทียบเคียง
ไดกับราคาบริการของผูประกอบการรายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 107 

บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงนิ (ลานบาท)

ณ 31 ธนัวาคม 2558

รับ/ใชไป 

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

0.87 

 

 

การใชบริการโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ และอัตรา
การคาบริการเปนอัตราตลาดและเทียบเคียงไดกับการใชบริการของ
ผูประกอบการภายนอกอื่นๆ จึงเห็นวาการทํารายการมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

3.บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด ตนทนุและคาใชจาย 

- บริษัทจายคาใชบริการโครงขายโทรคมนาคมใหแก JASTEL 
เพื่อเชื่อมโครงขายจากอาคารจัสมิน ถึง DTAC (รังสิต)   

 

1.33 

 

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

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

 

0.74 คาเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ โดย 
JASTEL เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ
ตางๆ (Infrastructure) และมีบริการใหเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรซึ่ง
เปนหองที่มีลักษณะเฉพาะใหแกบริษัท โดยราคาคาบริการเปนราคา
ตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงนิ (ลานบาท)

ณ 31 ธนัวาคม 2558 

รับ/ใชไป 

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด 

 

 

 

 

 

ตนทนุและคาใชจาย 

- 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 

 

17.78 

 

การใหบริการของกลุมบริษัทดังกลาวเปนรายการปกติของกลุมบริษัท 
โดย PA เปนเจาของอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร และ
เรียกเก็บคาบริการดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น 
ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

5.บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด 

 

 

 

 

ตนทนุและคาใชจาย 

- บริษัทจายคาบริการ Internet Corporate leased line ใหแก   
JINET  

 

 

 

 

0.18 

 

 

 

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

6. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 

 

ตนทนุและคาใชจาย 

- บริษัท, Mono Gen, Mono Ent และ Mono Broadcast จาย
คาซอมแซมบํารุงรักษา ตรวจ เช็คสภาพเครื่องยนตของ
ยานพาหนะที่ใชในการดําเนินงาน 

 

0.36 

 

 

 

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม 

 

 - บริษัทซื้อรถยนตโตโยตา เพื่อเปนรางวัลสําหรับทํากิจกรรม
ของบริษัท 

0.86 รายการดังกลาวเปนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสงเสริมการขายของ
บริษัท และราคาซื้อรถยนตเปนราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงนิ (ลานบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 

รับ/ใชไป 

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.กลุมบริษัท JAS ไดแก  TTTBB,  TTTI, JINET,   

   JASTEL, ACU และ PA 

 

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 

8.บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด 

 

 

 

รายไดจากการขายและใหบริการ 

- Mono Gen มีรายไดจากการจําหนายหนังสือเกาในลักษณะ
การขายเปนเศษกระดาษเพื่อนําไปทําลาย โดยราคาขายสูง
กวาราคาที่ Mono Gen จําหนายใหแกคูคารายอื่นและไมต่ํา
กวาราคาตลาด 

 

0.47 

 

รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ รายการมีความสมเหตุสมผล

และมีราคายุติธรรม 

 

9.บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด 

 

 

 

 

ตนทนุและคาใชจาย 

- Mono Ent จายคาโฆษณาทางจอ Shaker Screen  

 

 

 

 

 

0.05 

 

 

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ศิลปนนักรองใหเปนที่รูจักของกลุมวัยรุนและประชาชนทั่วไป ในยาน สยาม

แสควร ซึ่งอัตราคาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูใชบริการรายอื่น 

ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

10.บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด ตนทนุและคาใชจาย 

- Mono Broadcast จายคาบริการไฟฟาสํารอง สําหรับหอง
สตูดิโอที่ใชถายทํารายการตางๆ 

 

 

 

0.65 

 

 

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุและมีราคา
ยุติธรรม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

 

   
 

บริษัทที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการระหวางกัน 
จํานวนเงนิ (ลานบาท)

ณ 31 ธนัวาคม 2558 

รับ/ใชไป 

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน / 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 

 

สินทรัพย 

- ซื้อยานพาหนะ ประเภท รถกระบะ 

 

 

0.59 

 

 

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม 

2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด เชาพื้นที ่ 

- บริษัท, Mono Info  และ Mono Broadcast จายคาเชาพื้นที่
เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของกลุมบริษัท  

 

 

40.64 

 

รายการดังกลาวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัท โดย PA เปน
เจาของอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอรบริการใหเชาพื้นที่ 
อัตราคาเชาและคาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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สวนที่ สวนที่ 33  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

13.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

งบการเงิน 

 ผูสอบบัญชีของบริษัท 
  

ป ช่ือผูสอบบัญชี 
ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 
บริษัทผูสอบบัญชี 

2556 นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

2557 นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

2558 นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  สําหรับป 2556 - 2558 ผานการตรวจสอบ  โดยผูสอบบัญชีขางตน   ซึ่ง

เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  งบการเงินสําหรับ

ป 2556 - 2558 ของบริษัทยอยในประเทศบางแหงไดผานการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับ

ผูสอบบัญชีขางตน  สวนงบการเงินป 2556 - 2558 ของบริษัทยอยในตางประเทศผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น

ในแตละประเทศ 
งบการเงินสําหรับป  2556 – 2558  ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ  และมี

ความเห็นวางบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  และกระแส

เงินสด สําหรับแตละปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558   

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ป 25561/ ป 25572/ ป 2558 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 875.48 25.85 598.07  11.08 194.29 3.68
เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน 1,401.50 41.38 400.00  7.41 0.22 0.00
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 416.09 12.29 577.61  10.70 554.26 10.50
สินคาคงเหลือ 6.68 0.20 7.74  0.14 9.91 0.19
คาใชจายลวงหนา 24.02 0.71 54.32  1.00 36.59 0.69
ภาษีซ้ือยังไมถึงกําหนด 17.40 0.51 21.45  0.40 41.40 0.79
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,741.17 80.94 1,659.19  30.73 836.67 15.85 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 0.29 0.01 0.21  0.00 0.45 0.01
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 220.33 6.51 503.82  9.33 716.69 13.59
สินทรัพยไมมีตัวตน 322.60 9.53 1,222.23  22.63 1,723.40 32.65
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 39.00 1.16 1,843.13  34.13 1,714.35 32.48
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 21.77 0.64 142.40  2.64 210.78 3.99
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 41.06 1.21 29.12  0.54 75.40 1.43
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    645.05 19.06 3,740.91  69.27 4,441.07 84.15 
รวมสินทรัพย  3,386.22 100.00 5,400.10  100.00  5,277.74 100.00 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - - 135.00 2.56
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 206.99 6.11 367.10  6.80 493.14 9.34

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป       

     ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย             -   -       211.03  3.91 339.12 6.43
     หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน       16.83 0.50       13.07  0.24 10.60 0.20
ภาษีเงินไดคางจาย         0.32 0.01       17.40  0.32 - -
ภาษีขายยังไมถึงกําหนด       22.77 0.67       28.49  0.53 38.16 0.72
หนี้สินหมุนเวียนอืน่          2.00 0.06         6.52  0.12 3.46 0.07

รวมหนี้สนิหมุนเวียน    248.91 7.35     643.61  11.92 1,019.48 19.32 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

งบการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ป 25561/ ป 25572/ ป 2558 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

หนี้สินไมหมุนเวยีน     
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน             -   -       403.39  7.47 725.46 13.75

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ       

จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป   
     ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย             -   -    1,408.53  26.08 1,069.41 20.26
     หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน       14.65 0.43         5.70  0.11 8.74 0.16
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน       23.99 0.71       21.50  0.40 23.11 0.44

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          5.74 0.17          6.15  0.11 7.98 0.15 

รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน      44.38 1.31  1,845.27  34.17 1,834.70 34.76 

รวมหนี้สนิ    293.29 8.66  2,488.88  46.09 2,854.18 54.08 

สวนของผูถือหุน             
ทุนจดทะเบียน     140.00     462.00  492.80

ทุนที่ออกและชําระแลว       140.00 4.13     308.00  5.70 310.09 5.88
เงินรับลวงหนาคาหุน - -         0.30  0.01 - -
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  2,698.95 79.72  2,698.95  49.98 2,749.19 52.09
กําไรสะสม   
    จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย      14.00 0.41       41.59  0.77 49.28 0.93
    สวนที่ยังไมไดจัดสรร     392.25 11.58 16.21 0.30 (539.64) (10.23)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (152.27) (4.50) (153.83) (2.85) (145.36) (2.75)

รวมสวนของบริษทัใหญ  3,092.93 91.34  2,911.22  53.91 2,423.56 45.92
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม             -   -               -   - - -

รวมสวนของผูถือหุน  3,092.93 91.34  2,911.22  53.91 2,423.56 45.92 

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน  3,386.22 100.00  5,400.10  100.00  5,277.74 100.00 
 

หมายเหตุ :  

1/งบการเงินป 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือการเปรียบเทียบและวิเคราะหฐานะ

ทางการเงิน 
2/งบการเงินป 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลตามงบการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ป 25561/ ป 25572/ ป 2558 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายได      
รายไดจากการขายและใหบริการ    1,407.38 93.95    1,526.31  95.19  1,892.96 98.33
รายไดอื่น         90.58 6.05         77.11  4.81  32.18 1.67

รวมรายได    1,497.96 100.00    1,603.42  100.00  1,925.14 100.00 

คาใชจาย        
ตนทุนขายและใหบริการ       581.81 38.84 1,010.85  63.04  1,652.69 85.85
คาใชจายในการขายและบริการ       101.04 6.75       181.55  11.32  229.65 11.93
คาใชจายในการบริหาร       272.35 18.18       406.08  25.33  449.91 23.37
หนี้สงสัยจะสูญ - - 0.53 0.03 - -

รวมคาใชจาย      955.20 63.77    1,599.01  99.72  2,332.25 121.15 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได       542.76 36.23 4.41  0.28  (407.11) (21.15)
คาใชจายทางการเงิน (2.56) (0.17) (81.29) (5.07) (133.10) (6.91)
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได       540.20 36.06 (76.88)  (4.79)  (540.21) (28.06)
คาใชจายภาษีเงินได (39.08) (2.61) 64.46 4.02 53.64 2.79
กําไรสําหรับป      501.12 33.45       (12.42)  (0.77)  (486.57) (25.27) 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน 
เงินตราตางประเทศ            0.42  (1.57)   8.47 
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -  6.91   -

ผลกระทบภาษีเงินได -  (1.33)   - 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 0.42  4.01   8.47
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป      501.54  (8.41)   (478.10) 

การแบงปนกําไร       

สวนที่เปนของบริษัทใหญ        501.12  (12.42)    (486.57)   
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                -     -
       501.12        (12.42)    (486.57)   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน     
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน           0.18           0.00    (0.16)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด           0.18           0.00   (0.16)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ลานหุน) 2,854.063/       3,080.00    3,085.56   
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หมายเหตุ :  

1/งบการเงินป 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือการเปรียบเทียบและวิเคราะหฐานะ

ทางการเงิน 
2/งบการเงินป 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลตามงบการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว 
3/ปรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ท้ังน้ีเพ่ือการเปรียบเทียบ  เน่ืองจากเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2557  บริษัทไดจายเงิน

ปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหกับผูถอืหุนในอตัรา 5 หุนเดิมตอ 6 หุนปนผล 

 
 

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558   
 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ป 25561/ ป 2557 ป 2558 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 418.34 144.57 233.24 

เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,738.42) (615.33) (1,033.02) 

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 2,112.23 194.91 387.53 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.42 (1.56) 8.47 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 792.57 (277.41) (403.78) 
 

หมายเหตุ : 1/งบกระแสเงินสดป 2556 มีการจัดประเภทใหมตามงบการเงินป 2557 เพ่ือการเปรียบเทียบ 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2556 2557 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 11.01 2.58 0.82 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 10.60 2.31 0.59 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.69 0.32 0.28 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.79 3.54 4.16 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 94.99 101.69 86.54 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 52.42 84.73 119.11 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 6.87 4.25 3.02 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 5.31 7.33 11.71 

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 67.74 49.11 30.74 

วงจรเงินสด  (วัน) 34.12 56.83 58.82 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร   

อัตรากําไรข้ันตน (%) 58.66 33.77 12.69 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 32.13 (4.76) (23.21) 

อัตราสวนกําไรอื่น  (%) 6.05 4.81 1.67 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 92.52 (198.86) (53.09) 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 33.45 (0.77) (25.27) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 28.24 (0.41) (18.24) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 24.31 (0.28) (9.11) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 312.22 11.94 (68.19) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.73 0.36 0.36 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน   

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.09 0.85 1.18 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 192.00 14.20 8.10 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.18 0.10 0.19 

อัตราการจายเงินปนผล1/ (%) 102.13 46.68 - 

 
หมายเหตุ : 1/คํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 

1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 

รายได 
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,925.14 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2557 มีจํานวน 

1,603.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 321.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.06 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้ 
 

รายได 
งบการเงินรวม 

2558 2557 
เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

% 

รายไดจากการขายและใหบริการ 1,892.96     1,526.31  366.65 24.02 

รายไดอื่น 32.18          77.11  (44.93) (58.27) 

     รวมทั้งส้ิน 1,925.14    1,603.42  321.72 20.06 
 

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 1,892.96 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 
2557 มีจํานวน 1,526.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 366.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.02 รายไดจากการขายและบริการแยก
ตามกลุมธุรกิจ เปนดังนี ้

กลุมธุรกิจ 
งบการเงินรวม 

2558 2557 
เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

% 

ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล  1,682.88 1,412.51 270.37 19.14 

ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง  210.08 113.80 96.28 84.60 

     รวมทั้งส้ิน 1,892.96 1,526.31 366.65 24.02 
 

รายไดจากกลุมธุรกิจส่ือและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และ
ธุรกิจส่ือทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558  มีจํานวน 1,682.88 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2557  มีจํานวน 1,412.51 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 270.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.14 โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการ
โฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใตชื่อชอง      
“MONO29”  ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตต้ิงติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สงผลใหลูกคา
สนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2558  มีจํานวน 210.08 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2557  มีจํานวน 113.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 96.28 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 84.60 เนื่องจากบริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรที่มีคุณภาพจากตางประเทศเขามาฉายในโรง
ภาพยนตร ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดีจากผูชมสงผลใหรายไดจากกลุมธุรกิจภาพยนตรเพิ่มขึ้น 

รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 32.18 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2557 มีจํานวน 77.11 
ลานบาท ลดลง 44.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.27 จากรายไดดอกเบี้ยที่ลดลง   
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ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได 

ตนทุน คาใชจาย ตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2558 มีจํานวน 2,411.71     
ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2557 มีจํานวน 1,615.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 795.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.25 

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2557 2556 
เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

% 

ตนทุนจากการขายและใหบริการ 1,652.69 1,010.85 641.84 63.50 

คาใชจายในการขายและบริการ 229.65 181.55  48.10 26.49 

คาใชจายในการบริหาร 449.91 406.61 43.30 10.65 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 2,332.25 1,599.01 733.24 45.86 

ตนทุนทางการเงิน 133.10 81.29 51.81 63.73 

ภาษีเงินได (53.64) (64.46) 10.82 (16.79) 

     รวมทั้งส้ิน 2,411.71 1,615.84 795.87 49.25 
 

การเพิ่มขึ้นของตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน เปนผลจากการท่ีบริษัทยอยไดมีแผนในการประชาสัมพันธชอง 
“MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาผานส่ือตางๆประกอบกับบริษัทได
มีการจัดหาและผลิตคอนเทนตระดับพรีเมียม เพื่อใหเขาถึงฐานผูชมที่มากขึ้นและสอดคลองกับสโลแกน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี  
ซีรีสดังมากที่สุด” ประกอบกับบริษัทยอยมีตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต, คาใชบริการโครงขาย, 
คาใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม สงผลใหตนทุนและคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น 

 

กําไรสุทธิ 
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2558 จํานวน 486.57 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 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
ขึ้นมาใหมเม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 โดยวิธีคิดลด ทําใหมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 68.79 ลานบาท สงผลใหบริษัท
และบริษัทยอยมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ชอง “MONO29” ไดรับความนิยม
จากผูชมเพิ่มขึ้น โดยมีเรตต้ิงติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สงผลใหรายไดโฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
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2) การวิเคราะหฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ ส้ินป 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 ส้ินป 2558  มีจํานวน 2,854.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 

365.30 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 375.87 ลานบาท  

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมีสาเหตุมาจาก 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจํานวน 135.00 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน เจาหนี้การคาและ
เจาหน้ีอื่น จํานวน 493.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 126.04 ลานบาท ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 339.12 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.09 ลานบาท 

 

สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ ส้ินป 2558 มีจํานวน 2,423.56 ลานบาท ลดลงจากป 2557 จํานวน 

487.66 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2558 จํานวน 486.57 
ลานบาท ในขณะท่ีมีเงินปนผลจายจํานวน 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 สงผลใหบริษัทมีตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม 
ชอง “MONO29” ไดรับความนิยมจากผูชมเพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดโฆษณามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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 สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆท่ีลดลงจากปกอน 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 ซึ่งเปนอัตราท่ีเทากับปกอน เนื่องจากป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไร
ที่ลดลง ในขณะท่ีมีการซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล 

 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
 สําหรับป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.82 เทา ลดลงจากปกอน 1.76 เทา อัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.59 เทา ลดลงจากปกอน 1.72 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2557 เนื่องจากมีการซื้อ
ทรัพยสินและคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล 

ทางดานอัตราสวนหน้ีสินตอทุน สําหรับป 2558  อยูที่ 1.18 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.33 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากป 2558 บริษัทยอยมีการลงทุนซื้อคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลสงผลใหอัตราสวน
หนี้สินตอทนุเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ  

 

ภาระผูกพันดานหนี้สิน 
ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ

สัญญาบริการ ดังนี้ 
          หนวย : ลานบาท 

ระยะเวลาการชําระ จํานวนเงิน 

ภายใน 1 ป 220 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 316 

มากกวา 5 ป 426 

 
 





 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 122 

  

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายพิชญ โพธารามิก - ประธานกรรมการ 
- กรรมการผูมีอํานาจ 
 ลงนามผูกพันบริษัท 

 

  

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

72.24 ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

  2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  2551 – ปจจุบัน กรรมการ  
และประธานเจาหนาที่บริหาร

บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล  
/ ธุรกิจโทรคมนาคม 

 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 9 มีนาคม 2555 

    
2544 – ปจจุบัน 
2551 – 2553 

กรรมการ 
กรรมการ  
และประธานกรรมการ

บมจ. ทีทีแอนดที / ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐาน 
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส   
/ ธุรกิจโทรคมนาคม 

      การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น

      2558 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. พินเวสท คอรปอเรชั่น 
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

      2555 – ปจจุบัน กรรมการ  บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท  
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

      2551 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัทยอยของ  บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล  
/ ธุรกิจโทรคมนาคม 

      

2550 – ปจจุบัน 
 

2549 - ปจจุบัน 

กรรมการ  
 
กรรมการ  
 

บจก. ทริปเปลที อินเทอรเน็ต  
/ ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต และแอพพลิเคชั่น 
บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด 
/ ธุรกิจใหบริการวงจรเชื่อมตอความเร็วสูง 
สําหรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

      2545 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

      2538 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด ฟารม / ธุรกิจปศุสัตว 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 123 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นายโสรัชย อัศวะประภา - รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน  

- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- กรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามผูกพันบริษัท 
 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 9 มีนาคม 2555 

50 - 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 

2.19 ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  

2555 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ, 
ประธานกรรมการบริหาร, 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  
2554 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล  

/ ธุรกิจโทรคมนาคม 

  
2551  -  2556 กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ  
/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

กรรมการบริหาร 
บจก. โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ  
/ 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.) 
 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 124 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นายนวมินทร ประสพเนตร - ผูชวยประธานกรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาที่การตลาด 
- กรรมการผูมีอํานาจ 
 ลงนามผูกพันบริษัท 

 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 9 มีนาคม 2555 

43 -   ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 
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 

0.74 ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  
2555 - ปจจุบัน ผูชวยประธานกรรมการ, 

กรรมการบริหาร และ  
ประธานเจาหนาที่การตลาด

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น

  
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง / ธุรกิจผลิตและ

ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ 

    
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท  

/ ธุรกิจรับซื้อและแปรสภาพวัสดุใชแลว 

    
2549 – ปจจุบัน กรรมการ  

และกรรมการผูจัดการ
บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

    
2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก / ธุรกิจลงทุนในประเภท

ตางๆ นําเขาและสงออกสินคา 
4.นายซัง โด ลี - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
- กรรมการผูมีอํานาจ 
 ลงนามผูกพันบริษัท 
 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
9 มีนาคม 2555 

40 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
Yonsei University, Seoul, Korea 

-   หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ    
  บริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุน 103/2551

0.62 ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  
2555 - ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร 

และประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น

  
2549 – ปจจุบัน กรรมการ  

และกรรมการผูจัดการ 
บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

5.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ - กรรมการ 
 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 9 มีนาคม 2555 

60 - มัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนมัธยมดานสําโรง 

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

0.19 ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  
2555 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 
 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น

  
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง / ธุรกิจผลิตและ

ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 125 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ 
   (ตอ) 

  
- การอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณดานทักษะ
การบริหารและการจัดการภายในองคกรป 2558 
Hue Tourism College, Vietnam 

  
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

     
2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล  

/ ธุรกิจจําหนายเครื่องสําอาง เครื่องมือ     
  อุปกรณเสริมความงาม 

   2546 – 2551 บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ 
6.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาที่การเงิน 
และบัญชี 

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

0.36 ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  
2555 - ปจจุบัน 

 
กรรมการ, กรรมการบริหาร และ

ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
 วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 9 มีนาคม 2555 
   2548 - 2551 ผูอํานวยการฝายบัญชีและ

การเงิน
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ 

   - หลักสูตรนักลงทุนผูทรงคุณวุฒิ รุนที่ 10/2558 
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

     

7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต - กรรมการอิสระ  
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
9 มีนาคม 2555 

63 - ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 2960 
ประเทศไทย 

-   วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 
สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 

-   วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA) 
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

-   กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ไมมี ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยวาโก  
/ ธุรกิจผลิต คาสง สงออกชุดชั้นในสตรี 

  

2547 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ,  
กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. บรุคเคอร กรุป  
/ ธุรกิจรับเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา 
  ปญหาเกี่ยวกับการพาณิชยกรรม 
 
 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 126 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต   -  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุนที่ 1    2543 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน  

  (ตอ)   สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม    กรรมการตรวจสอบ และ / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

    กรรมการบรรษัทภิบาล
   - หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2542 - 2552 กรรมการอิสระ และ บมจ. ทีทีแอนดที / ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐาน 

   หลักสูตร Ethical Leadership Program รุนที่ 2/2558  กรรมการตรวจสอบ  

   หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น     

   หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เหมราช คลีน วอเตอร 

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

   หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554 ปจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชี ดาน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

   หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552  บัญชีภาษีอากร  

   หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552 ปจจุบัน วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพ 

   หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551   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 

 

   



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 127 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8.นายปรีชา ลีละศิธร - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 

 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
9 มีนาคม 2555 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) English Program รุน 101/2556 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
รุน 25/2552 

 

ไมมี ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  
2555 - ปจจุบัน 

 
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 128 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9.นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
9 มีนาคม 2555 

50 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) English Program รุน 101/2556 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง จากสถาบัน 
   วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 7/2551

ไมมี ไมมี การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

  

2555 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 
 

  การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น

  
2548 - ปจจุบัน กรรมการ  

และกรรมการผูจัดการ 
บจก. ขาวสารทรัพยสิน ดีเวลลอปเมนท / 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

         2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร ดีเวลลอปเมนท  / 
ธุรกิจรับบริหารงานสถานีวิทยุ โทรทัศน 

      2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจใหคําปรึกษา
ดานการลงทุนและบริหารงานขาย  

      2545 - ปจจุบัน กรรมการ  
และกรรมการผูจัดการ

บจก. มีเดีย เชคเกอร 
/ ธุรกิจจําหนายสื่อโฆษณา 

      2545 - ปจจุบัน กรรมการ  
และกรรมการผูจัดการ

บจก. นินจา เอนเทอเทนเมนท  
/ ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินคา 

      2542 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน  
/ ธุรกิจจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

      2541 - ปจจุบัน กรรมการ  
และกรรมการผูจัดการ

บจก. บานานา แอนด ซันส  
/ ธุรกิจขายปลีกรานอาหารฟาสตฟูด 

      
2535 - ปจจุบัน กรรมการ 

 
บจก. เพรสทิจ กิฟท แอนด พรีเมี่ยม  
/ ธุรกิจขายปลีกอุปกรณสํานักงาน 
เครื่องใชไฟฟา อาหารและเครื่องดื่ม 

     2532 - ปจจุบัน กรรมการ  
และกรรมการผูจัดการ 

บจก. นิวไวเต็ก / ธุรกิจขายปลีกสิ่งพิมพ, 
กระดาษ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 129 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

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 ไมมี 2557 - ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 

 
2548 - 2558 

 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจ
อินเทอรเน็ต 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

 
บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง  

 
 
 

11.นายธวัตวงศ ศิลมานนท - ผูอํานวยการอาวุโส  
 สํานักประธานเจาหนาที่
บริหาร 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 1 มกราคม 2552 

40 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร สาขาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

0.04 ไมมี 2552 - ปจจุบัน 
 

ผูอํานวยการอาวุโส  
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 
 

  
2553 - ปจจุบัน 

 
กรรมการ 
 

บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  
2549 - 2551 

 
กรรมการผูจัดการ บจก. โมโน  ทราเวล / ธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ใหบริการจองที่พักออนไลน 

12.นายจิรประวัติ บุณยะเสน - ผูอํานวยการ  
กลุมธุรกิจโมบาย
อินเทอรเน็ต 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
  15 มีนาคม 2545 

47 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

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

0.21 ไมมี 2545 - ปจจุบัน 
 
 
 

ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจโมบาย 
อินเทอรเน็ต และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 130 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13.นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 2/ 
- ผูอํานวยการฝายกํากับดูแล
กิจการ 

 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
  14 มีนาคม 2555 

46 - 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

0.07 ไมมี 2555 - ปจจุบัน 
 

เลขานุการบริษัท และ 
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  
2551 - 2555 

 
เลขานุการบริษัท และ 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  

2547 - 2550 
 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ 

14.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ - ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน 

 

 วันที่ไดรับแตงตั้ง 
   1 เมษายน 2551 

44 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการระหวางประเทศ  
Oxford Brookes University, UK 

 

0.13 ไมมี 2551 - ปจจุบัน 
 

ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  
2551 

 
ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน และสื่อสารองคกร 

บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ 
 

  

2546 - 2551 
 

ผูอํานวยการฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
สํานักงาน 
 

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 131 

ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

 / วันที่ไดรับแตงตั้ง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดสวนการ
ถือหุนใน

บริษัท1/ (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 
 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

15.นายธีรศักดิ์ ธาราวร - ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล 

 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
1 กรกฎาคม 2555 
 

41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

0.04 ไมมี 2555 - ปจจุบัน 
 

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  

2551 - 2555 ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล 

บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล  
/ ธุรกิจโทรคมนาคม 

16.นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข - ผูชวยผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน  

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 
1 มกราคม 2556 

45 - ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

0.04 ไมมี 2556 - ปจจุบัน 
 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน  และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง 

  2548 - 2555 
 

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ
การเงิน 

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 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 132 

 

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจควบคุม ในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อ 
MONO 
TECH 

บริษัทยอย (ประเทศไทย) 

MONO 
GEN 

MONO 
TRAVEL 

MONO 
ENT 

MONO 
FILM 

MONO 
INFO 

MONO 
PRODUCTION

MONO 
BROADCAST 

1. นายพิชญ  โพธารามิก  / / / / / / / 

2. นายโสรัชย  อัศวะประภา /,// /,// /,// /,// /,// /,// /,// /,// 

3. นายนวมินทร  ประสพเนตร /,//,/// /,//,/// /,// /,//,/// /,// /,// /,//,/// /,//,/// 

4. นายซัง โด  ลี /,//,/// /,// /,// /,// /,// /,//,/// /,// // 

5. นายศิริ  เหลืองสวัสด์ิ / /  / / / /  

6. นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน /,//,/// // // // // // // // 

7. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต /        

8. นายปรีชา  ลีละศิธร /        

9. นายเกรียงศักด์ิ  เธียรนุกุล /        

10. นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน //,/// // //,/// /,// /,//,/// // // // 

11. นายธวัตวงศ  ศิลมานนท ///        

12. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน ///  /      

13. น.ส.ปติฤดี  ศิริสัมพันธ ///        

14. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ ///        

15. นายธีรศักด์ิ  ธาราวร ///        

16. น.ส.ปวีณา  พูนพัฒนสุข ///        

 
หมายเหตุ :  = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ              

  //      = กรรมการบริหาร            /// = ผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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รายชื่อ 

บริษัทยอย (ประเทศไทย) บริษัทยอย (ตางประเทศ) 

MONO 
SPORT 

ENT 

MONO 
RADIO 

MONO
RADIO 

BROADCAST

MONO
TALENT 
STUDIO 

MONO 
INDO 

MONO 
KOREA 

MONO 
VIETNAM 

MONO 
HK 

1. นายพิชญ  โพธารามิก / / / /  / / / 

2. นายโสรัชย  อัศวะประภา /,// /,// /,// /,// // /,// /,// /,// 

3. นายนวมินทร  ประสพเนตร /,// /,//,/// /,// /,//,/// /,// /,// /,// /,// 

4. นายซัง โด  ลี /,//,/// // // /,// /,//,/// /,//,/// /,// /,//,/// 

5. นายศิริ  เหลืองสวัสด์ิ         

6. นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน // // // // // // // // 

7. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต         

8. นายปรีชา  ลีละศิธร         

9. นายเกรียงศักด์ิ  เธียรนุกุล         

10. นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน // // // /,// // // // // 

11. นายธวัตวงศ  ศิลมานนท     / / /,///  

12. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน         

13. น.ส.ปติฤดี  ศิริสัมพันธ         

14. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ         

15. นายธีรศักด์ิ  ธาราวร         

16. น.ส.ปวีณา  พูนพัฒนสุข         

 
หมายเหตุ :  = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ              

  //      = กรรมการบริหาร            /// = ผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 134 

 
 

 

หมายเหตุ :             /       =     กรรมการ              //     =     กรรมการบริหาร        ///    =    ผูบริหาร         

1. TTTBB  = บมจ.ทริปเปลที บรอดแบนด 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  = บจก. กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท 
10. MS  = บจก.มีเดีย เชคเกอร 

 

รายชื่อ 

บริษัทที่เก่ียวของ 

TTTBB TTTI JINET JASTEL ACU PA 
 

ACES 
TOYOTA 

PS 
GS MS 

1. นายพิชญ  โพธารามิก / / / / / / /    

2. นายโสรัชย  อัศวะประภา        /,//   

3. นายนวมินทร  ประสพเนตร         /  

4. นายซัง โด  ลี           

5. นายศิริ  เหลืองสวัสด์ิ           

6. นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน           

7. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต           

8. นายปรีชา  ลีละศิธร           

9. นายเกรียงศักด์ิ  เธียรนุกุล          /,/// 

10. นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน           

11. นายธวัตวงศ  ศิลมานนท           

12. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน           

13. น.ส.ปติฤดี  ศิริสัมพันธ           

14. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ           

15. นายธีรศักด์ิ  ธาราวร           

16. น.ส.ปวีณา  พูนพัฒนสุข           



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย หนา 135 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายชื่อ 

บริษัทยอย 1 

MONO 
INFO 

MONO
BROADCAST 

1. นายพิชญ  โพธารามิก / / 
2. นายโสรัชย  อัศวะประภา /,// /,// 
3. นายนวมินทร  ประสพเนตร /,// /,//,/// 
4. นายซัง โด  ลี /,//,/// // 
5. นายศิริ เหลืองสวัสด์ิ /  
6. นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน // // 
7. นายปฐมพงศ  สิรชัยรัตน // // 
8. นายบรรณสิทธิ ์ รักวงษ  /,/// 

 
หมายเหตุ :   /       =     กรรมการ              //     =     กรรมการบริหาร                ///    =    ผูบริหาร 

1.บริษัทยอย หมายถึง บริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวม
        ของป 2558 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 136 

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหนางานผูตรวจสอบภายใน  

บริษัทไดวาจาง “บริษัท เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด” เขาทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานแตละฝาย สอบทาน ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน และนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัทเปนผูทําหนาที่ดูแลสนับสนุนการทํางานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา ชวงเวลา 
 

ตําแหนง หนวยงาน 

นางสาวสวนศรี สวนกูล 

(อายุ 55 ป) 

-  หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
-  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

- ไมมี  - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  - 
 
 

- ปริญญาโท  บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2550 – ปจจุบัน
 
 

2539 - ปจจุบัน 
 

หัวหนางานตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการบริหารดานบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 
 

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) 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 137 

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบขอบังคับบริษัท   นโยบาย
บริษัท กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ อาทิ  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เปนตน        
ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารในเรื่องที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ   ติดตามใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติอยางถูกตอง รวมถึงติดตามกฎเกณฑใหมๆ           
ที่เกี่ยวของกับบริษัท  ทั้งนี้ มีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเปนผูทําหนาที่ดังกลาว    นอกจากนี้ ยังวาจาง บริษัท เสรี มานพ แอนด 
ดอลย จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อชวยใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตางๆ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม

 

ชวงเวลา 
 

ตําแหนง หนวยงาน 

นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ 
(อายุ 46 ป) 

-  เลขานุการบริษัท 
-  ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ 

 

 
 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) 

0.071/ 
 
 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี  - 
 
 

- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 
 
 

2555 – ปจจุบัน
 
 

2551 - 2555 
 
 

2547 - 2550 

เลขานุการบริษัท และ 
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ 
 

เลขานุการบริษัท และ 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 
 
 

บจก. โมโน  เทคโนโลยี 
 
 

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น  

ประวัติอบรม 
- 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 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน หนา 138 

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน 
 

- ไมมี - 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 
                                                                                เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดยอย หนา 139 

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดยอย 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ 

จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี การเงิน และการบริหารองคกร โดยมี นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เปน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลีละศิธรและนายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล เปนกรรมการตรวจสอบ และนางสาว

สวนศรี สวนกูล หัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี

การประเมินการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกป ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประชุม  จํานวน 4 คร้ัง รวมกับผูบริหาร 

ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน  และมีวาระการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารดวย รวมถึงมีการพูดคุยกับ

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน  
 

ในป 2558 กรรมการตรวจสอบแตละทานไดเขารวมประชุม ดังนี้       
 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต     4/4 

2. นายปรีชา  ลีละศิธร          3/4 

3. นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล    3/4 

 

สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ ไดดงันี้ 
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2558 ของบริษัท และงบการเงินรวม กอน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื ่ออนุมัติ โดยสอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารและผูสอบบัญชี เรื ่อง

ความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือไดของงบการเงิน รวมท้ังใหเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลา ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้มีการประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน

อยางเปนอิสระ รับฟงคําช้ีแจง ขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ และคําช้ีแจงของผูที่รับผิดชอบ 
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2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และเปดเผยรายการ

ดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผูสอบบัญชี

มีความเห็นวารายการคาและรายการระหวางกันกับบริษัทที่เก่ียวของไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถวน

แลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมท้ังมีความเห็นวารายการดังกลาวไดปฏิบัติ

ตามขอกําหนดที่เก่ียวของและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 
 

3. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง รวมถึงการ

ปองกันการเกิดโอกาสทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบ

การตรวจสอบภายใน รวมกับผูสอบบัญชีและหัวหนางานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่ว

ทั้งองคกร ใหมีการใชทรัพยากรท่ีคุมคาและประหยัด ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินที่เหมาะสม ใหมีการจัดทํารายงาน

ทางการเงินที่เชื่อถือได และใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และใหมีแนวทางการปองกัน

การเกิดทุจริต โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม 

ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  
 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย รวมทั้งระเบียบขอกําหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผูตรวจสอบ

ภายใน ผูบริหาร และผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการ

ไมปฎิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ 
 

5. สอบทานใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและปรับปรุงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมของ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา คูคาและผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม นอกจากน้ี 

ไดทําการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจําทุกป 
 

6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการตรวจสอบภายในราย

ไตรมาส ใหขอแนะนําและติดตามการดําเนินการแกไข ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อ

กอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการปองกันทุจริต ไมสนับสนุนการคอรรัปช่ัน มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม สอบทานและพิจารณาอนุมัติใหปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และ

เหมาะสมกับองคกร นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณางบประมาณประจําปในการจางหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน มีการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความเหมาะสมและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 
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7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีซึ่งมีความเปนอิสระ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชี เพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และระดับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

โดยใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ 

เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือนางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 

แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2559 อีกวาระหน่ึง โดยมี

คาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จํานวนเงินไมเกิน  1,200,000 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2559 เปนจํานวนเงินทั้งส้ินไมเกิน  5,694,000 บาท 
             

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ การคํานึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินมีความถูกตอง   เช่ือถือได รวมทั้งใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทอยางสม่ําเสมอ                                                                                    

      

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  
 

  (นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต) 

                                                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 

จํานวน 3 ทาน  ซึ่งเปนกรรมการอิสระ  2  ทาน  และเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  1  ทาน  โดยมีนายปรีชา  ลีละศิธร 

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นายเกรียงศักด์ิ เธียรนุกุล   และดร.โสรัชย  อัศวะประภา 

ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ในป 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดใหมีการประชุมรวม 2 คร้ัง (กรรมการทั้ง 3 ทาน

เขารวมประชุมครบทุกครั้ง) ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ

สรรหาฯ ในการพิจารณาเร่ืองสําคัญ ดังนี้ 

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
 

ทั้งนี้ ทางบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนา 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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