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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 50
ลานบาท โดยนายพิชญ โพธารามิก
กลุมบริษัท โมโน ซึ่งเปนผูนํา "Entertainment Content Creator" อันดับ 1 ของเมืองไทย เริ่มตนทําธุรกิจดานสื่อ
และใหบริการขอมูล (Media and Content Business) โดยเริ่มใหบริการผานสื่ออินเทอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซต
แหลงรวมเกมและชุมชนออนไลน และพัฒนารูปแบบมาเปนเว็บไซตวาไรตี้สําหรับวัยรุน รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิตี้
ขนาดใหญที่มีเนื้อหาสาระบันเทิงมากมายและเปน ที่รูจักกันดีอยา ง www.mthai.com แหลงรวมวิดีโอที่มีจํานวน
ผูเขาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นเปนอันดับตนๆ ของประเทศ
พร อมดวยการใหบ ริการธุรกิจ บริการเสริมบนโทรศัพ ทเคลื่อนที่ ที่บริษัทไดดําเนิน ธุรกิจรว มกับ ผูใ หบ ริก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายใหญของประเทศ โดยเริ่มตนใหบริการในรูปแบบ Interactive SMS on TV
ซึ่งผูชมสามารถแสดงความคิดเห็นผาน Short Message Service (SMS) เพื่อแสดงผลบนหนาจอโทรทัศนแบบ
Real Time ผานทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เปนที่แรก และกลายมาเปนตนแบบที่รายการโทรทัศนตางๆ
นําไปใชอ ยางแพรหลายในปจจุบัน และขยายพัฒนาบริการ SMS ทั้งในรูปแบบการดาวนโหลดภาพและเสียง
การใหขอมูลขาวสาร การเลนเกม รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับสมารทโฟน ซึ่งบริการเหลานี้ยังถูกนําไป
พัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตางประเทศอีกดวย
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งบริษัทในเครือ และขยายการใหบริการในสื่ออื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงดําเนินธุรกิจการ
ใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) ซึ่งทําใหธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและสงเสริมกันแบบครบวงจร
อันประกอบดวย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร และป 2557 ภายหลัง
จากที่บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตการใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษัทไดเปดใหบริการสถานีโทรทัศน “โมโน ทเวนตี้ไนน”
(MONO29) ภายใตคอนเซ็ปต “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรี่สดัง มากที่สุด” โดยถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลักของกลุมบริษัท
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุน
ในป 2555 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
mai ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ดวยทุนจดทะเบียน 140 ลานบาท บริษัทไดรับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุนรวม
2,702.75 ลานบาท ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําไปใชลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลานบาท
เปน 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 3,220 ลานหุน จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม สําหรับการจายหุนปนผล
และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MONO–W1) เพื่อใหมีคุณสมบัติในการ
ยายเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่อเปนชองทาง
สําหรับการระดมทุนอยางตอเนื่องในอนาคต
สวนที่ 1 หัวขอที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 1
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เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีมติเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) จํานวน 308 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และมีการจัดสรรหุนตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวน 50 ลานหุน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 มีมติลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุนจด
ทะเบี ย นที่ ยั ง ไม ไ ด นํ า ออกจํ า หน า ยในป ที่ ผ า นมา จํ า นวน 258 ล า นหุ น และมี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั่ ว ไป
(General Mandate) จํานวน 315 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ทั้งนี้ มีการจัดสรรหุนเพิ่มทุน จํานวน 50
ลานหุน เพื่อชําระคาตอบแทนในการเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร และบทภาพยนตร จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปน
บุคคลในวงจํากัด มูลคา 103 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 498,499,997.50
บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 320,093,553.70 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติจัดสรรหุนเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไปใหแกบุคคลในวงจํากัดอีก 8 ราย จํานวน 143 ลานหุน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อทีวี
และภาพยนตร ซึ่งทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 334,393,553.70 บาท
ปจจุบัน บริษัทมีบริษัทยอยทั้งสิ้น 15 บริษัท และบริษัทรวม 1 บริษัท แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก
ประกอบดวย
1) ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
 ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยใหบริการขอมูลขาวสารและสาระบันเทิง
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอรเน็ต ประกอบดวยบริการที่หลากหลายทั้งบริการ Short
Message
Service (SMS) บริการ Interactive Voice Response (IVR) ภายใตหมายเลข *336 บริการเสียงเพลงรอสาย
บริการ Mobile Site สําหรับรองรับการเขาชมเว็บไซตผานมือถือ และบริการแอพพลิเคชั่นสําหรับสมารทโฟน
เชน U Know Game (เกมคําถามความรูรอบตัว) Horolive Talk (ดูดวงออนไลน) เปนตน
พรอมทั้งการใหบริการเว็บไซตคอมมูนิตี้ขนาดใหญ ที่เปนแหลงรวมวิดีโอคลิปอันดับ 1 ของไทย มีสถิติผูเขาชม
และเว็ บ ไซต ใ ห บ ริ ก ารจองที่ พั ก ออนไลน ได แ ก
เป น อั น ดั บ ต น ๆของประเทศ อย า ง Mthai.com
Hotelsthailand.com และ Hotelthailand.com ซึ่งบริษัทไดพัฒนาระบบสําหรับรองรับการใชงานอุปกรณ
เทคโนโลยีอันทันสมัย นอกจากนี้บริษัทยังขยายธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ตไปยังตางประเทศ
 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ เปนผูผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุคที่นําเสนอ สาระ
ความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแตละไลฟสไตล หลายหลายแนว ซึ่งไดรับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจาของผลงาน
ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งพัฒนาเปนรูปแบบ E-Book ภายใตชื่อ Mbookstore ซึ่งเปน
แหลงรวม Online Digital Book Store โดยมีนิตยสารในเครือ ดังนี้ กอซซิปสตาร (Gossip Star) แคมปส สตาร
(Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) สแนป ซิกเนเจอร (Snap Signature) อะลัวร (A’Lure) และรัช (Rush)
ไดแก สํานักพิมพเฮอร (Her
รวมถึงหนังสือ และพ็อคเก็ตบุค จากสํานักพิมพภายใต โมโนพับลิชชิ่ง
Publishing) สํานักพิมพโฮโร ไลฟ (Horo Life Publishing) สํานักพิมพแม็กซ (Maxx Publishing) สํานักพิมพ
กี๊ก บุค (Geek Book Publishing) และสํานักพิมพมูฟ (Move Publishing)
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 ธุรกิจสื่อทีวี ประกอบธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนนคุณภาพเพื่อ
สรางความบันเทิงใหผูชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามชอ ง “โมโน ทเวนตี้ไ นน” (MONO29) ภายใตสโลแกน
ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด จากสตูดิโอชั้นนําตางประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรับชมได
แบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน เว็บไซต และแอพพลิเคชั่น รวมถึงเปนผูผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศน
ประเภทบันเทิง สําหรับออกอากาศผานทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในนามชอง “โมโน พลัส” (MONO PLUS)
ภายใตสโลแกน ความสนุกไมมีวันจบ
 ธุรกิจสื่อวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใตคลื่นวิทยุ
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเปนรูปแบบ Music Station ภายใตคอนเซ็ปต “เพราะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมี
เหลาดีเจที่มีความสดใส มาสงมอบความสุขใหกับผูฟงทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังมีชองทางโซเชียลมีเดียใหรวม
พูดคุย และรวมสนุกกับกิจกรรมของคลื่น
2) ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
 ธุรกิจเพลง เปนผูผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปนและเพลงในนามคายโมโน มิวสิค เนนการ
ใหบริการในรูปแบบดิจิตอล ผานชองทางยูทูป แชนแนล (Youtube Channel) ซึ่งมีผูติดตามอยูมากกวา
880,000 คน การฟงและดาวนโหลดผานคลังเพลงออนไลน (Online Streaming) รวมทั้งการจําหนายซีดี
วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภาพของศิลปน และงานโชวศิลปน (ShowBiz) โดยมีศิลปนของคาย อาทิ พีท พีระ
หนึ่ง อภิวัฒน เอปอย ฯลฯ
 ธุรกิจภาพยนตร เนนการใหบริการเกี่ยวกับภาพยนตรครบวงจร ตั้งแตการผลิตภาพยนตรคุณภาพโดยคาย
โมโน พิคเจอร และคา ยทีโ มเมนต โดยมี บริษัท โมโน ฟลม จํา กัดเปน ผูจัดซื้อ ลิขสิท ธิ์ภ าพยนตรจากคา ย
ภาพยนตรชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนําออกฉายในโรงภาพยนตร รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให
สถานีโทรทัศนฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตรไทยใหกับตางประเทศ รวมถึงการนําภาพยนตรที่
ผลิตเอง และภาพยนตรที่ไดลิขสิทธิ์มา นํามาใหบริการผานสื่อทุกชองทางของบริษัท นอกจากนี้ยังมีบริการ
Online Movie Streaming ผานเว็บไซต Monomaxxx.com พรอมบริการใหสมาชิกมากกวา 10,000 ชั่วโมง ซึ่ง
สามารถรับชมไดแบบไมจํากัดเรื่อง
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วิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) และบริษั ทในเครือ เปน ผูใหบริการขอมูลขาวสาร สาระความบันเทิ ง
(Content Provider) ทุกรูปแบบ โดยดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน การเปนผูนําทางดานความบันเทิงแบบครบวงจร ผาน
เทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟสไตลในโลกดิจิตอล
กลุมบริษัทโมโน เนนการสรางการเติบโตใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและ
ระบบตา งๆ ทั้งระบบจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมาโดย
ตลอด สรางทีมงานและบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา บนพื้นฐาน
คานิยมหลักขององคกร ประกอบดวย การทํางานเปนทีม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สะทอนใหเห็นผานพันธกิจที่กลุมบริษัทมุงเนน ดังนี้
- สรางสรรค สาระความบันเทิงที่สรางคุณคาและความสุขในทุกรูปแบบ
- เสริมสราง เครือขายโซเชียลเน็ตเวิรค กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
- แสวงหา โอกาสและชองทางธุรกิจใหมๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
- สนับสนุน บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาอยางตอเนื่อง
- สงเสริม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตที่ย่งั ยืน
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
ปจจุบัน ธุรกิจหลักที่สรางรายไดสูง สุด ใหกับกลุมบริษัท โมโน คือ ธุรกิจสื่อ ทีวี ภายใตสถานีโ ทรทัศน “โมโน
ทเวนตี้ไนน” (MONO29) จากการที่ไดรับใบอนุญาต และเปดใหบริการมาเพียง 2 ปกวา ชอง MONO29 มีทิศทางชองที่
ชัดเจนตั้งแตวัน แรกที่ออกอากาศ ในการเปนชอ ง “ฟรีทีวีที่มี หนัง ดี ซีรีสดัง มากที่สุด ” เนนนําเสนอคอนเทนตที่มี
คุณภาพจากทั้งในและตางประเทศ ทําใหในป 2559 MONO29 สามารถขยับระดับความนิยม (เรตติ้ง) ของผูชมขึ้นเปน
อันดับที่ 4 ของชองทีวีดิจิตอลทั้งหมด และมีเรตติ้งของผูชมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากเริ่มแรกที่มีกลุมผูชมเพียงกรุงเทพ
และหัว เมือ งใหญ ปจ จุบ ัน ขยายไปยัง ชานเมือ ง และตา งจัง หวัด มากขึ้น ทั้ง นี้ บริษ ัท ไดว างเปา หมายที่จ ะกา วสู
อันดับเรตติ้ง 1 ใน 3 ของชองที่มีผูชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมีสวนแบงทางการตลาด 5 – 10 % ของมูลคารวมของตลาด
โฆษณาผานสื่อทีวีในปจจุบัน โดยการคัดสรรรายการที่มีคุณ ภาพ ควบคูไ ปกับ ความบัน เทิง ที่ส รา งสรรคใ หกับ ผูช ม
รายการทุกเพศ ทุกวัย
เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว คือ เปาหมายการเปนผูนําตลาดในธุรกิจบันเทิง ที่ครอบคลุมเนื้อหา
ประเภท ริช คอนเทนต (Rich Content) อันไดแก ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ผานสื่อบันเทิงรูปแบบตางๆ โดยมีตลาด
ภายในประเทศเปนหลัก และขยายชองทางไปยังตางประเทศ
ในป ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ได บ รรลุ แ ผนการดํา เนิ น ธุร กิ จ ที่ ค รอบคลุ มสื่ อ ครบวงจรอย า งครบถ ว นแลว อั น ได แ ก สื่ อ
อินเทอรเน็ต (MThai.com, MonoMaxxx.com) สื่อสิ่งพิมพ (นิตยสาร หนังสือ และบล็อก) บริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่
(บริการขอความ SMS, และแอพพลิเคชั่น ดานขาวสาร เกม และโหราศาสตร) สื่อวิทยุ (คลื่น Fresh 91.5 FM) และสื่อทีวี
(MONO29, MONO PLUS)
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เปาหมายในการดําเนินธุรกิจขั้นตอไป จึงเปนการสรรหาและผลิตเนื้อหาประเภท ริช คอนเทนต ดวยการบริหาร
ลิขสิทธิ์แบบเบ็ดเสร็จในทุกสื่อ สรางกลยุทธทางการตลาดที่สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการบริหารสิทธิ์จาก
สวนธุรกิจตนน้ํา ซึ่งประกอบดวย
 การผลิตภาพยนตรไทย โดยคายทีโมเมนต (T Moment)
 การผลิตละครไทย โดยชอง MONO29
 การสรรหาภาพยนตร และซีรีสจากตางประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟลม จํากัด
 การผลิตรายการกีฬาบาสเก็ตบอลตางๆ ซึ่งจัดโดยบริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
 การผลิตเนื้อหา เสนอความคิดเห็นและสรางแรงบันดาลใจ ผานหนังสือ หรือบล็อก โดยสํานักพิมพ Mono Books
นอกจากการกระจายขอมูลระหวางสื่อตางๆ ภายในเครือบริษัทแลว บริษัทไดมีการเผยแพร ริช คอนเทนต
ดังกลาว ใหสามารถรับชมไดทั่วโลกผานทาง MThai.com และเริ่มมีการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรไทย ละครไทย ไปยัง
ประเทศเพื่อนบานผานบริษัท โมโน ฟลม จํากัด เชน 2538 อัลเทอรมาจีบ หอแตวแตก หลวงพี่เทง ฯลฯ
สําหรับธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ทางบริษัทเล็งเห็นวาอุปกรณมือถือมีการพัฒนาไปอยางมาก สามารถรองรับ
สื่ออินเทอรเน็ตที่หลากหลาย จึงมุงพัฒนาแอพพลิเคชั่น และจับมือกับพันธมิตรตางๆ เพิ่มเติม ทั้งทางดานขาวสาร
บันเทิง เกม ไลฟสไตล และโหราศาสตร ดังนั้น การบริหาร ริช คอนเทนต ผานสื่อตางๆ ถือเปนหัวใจสําคัญในการทําธุรกิจ
ซึ่งการทําธุรกิจตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําขางตนนั้น เปนไปตามพฤติกรรมการบริโภคสาระและความบันเทิงของผูชม
ในยุค ปจจุบัน ซึ่งแตกตางกันออกไปตาม อายุ การศึกษา อาชีพ และสถานการณการใชงาน ดัง นั้น ไมวา ผูช มใน
อนาคตจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเปนเชนไร การเปลี่ยนอุปกรณแสดงผลบนหนาจอ (Screen) จะเปนลักษณะไหน
บริษัทเชื่อมั่นวาไดเตรียมพรอมสําหรับการเผยแพรผานอุปกรณตางๆ เหลานั้นไวเรียบรอยแลว
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2559 - วันที่ 27 มกราคม 2559 เปดตัวเปนทางการสําหรับคายภาพยนตร ทีโมเมนต (T MOMENT) โดยความ
รวมมือระหวางกลุมบริษัท โมโน และคุณวิสูตร พูลวรลักษณ ผูมากประสบการณ และเปนที่รูจักในวงการ
ภาพยนตรเปนอยางดี เขามาบริหารธุรกิจภาพยนตรใหกับบริษัท และกอตั้งบริษัท ทีโมเมนต จํากัด เมื่อ
วัน ที ่ 9 มี น าคม 2559 โดยบริ ษั ท ถื อ หุ น ในสั ด ส ว นร อ ยละ 100 และบริ ษั ท พร อ มที่ จ ะผลั ก ดั น วงการ
ภาพยนตรไทยใหเติบโตอยาง "มั่นคง" และ "ยั่งยืน" โดยเนนผลิตภาพยนตรมีคุณภาพและสดใหม รวมถึง
มุงหวังขยายตลาดสูตางประเทศใหภาพยนตรไทยไดเปนที่รูจัก
- เดือนกุมภาพันธ 2559 สถานีโทรทัศน MONO29 ไดรับความนิยมจากผูชมจนไดขึ้นมาอยูในอันดับที่ 4
ของชองสถานีฟรีทีวีทั้งหมด หลังจากเปนอันดับที่ 5 ในป 2558 โดยมีอัตรารอยละของจํานวนคนดู
โทรทัศนทั่วประเทศเฉลี่ยตอนาที อายุ 15 ป ขึ้นไปหรือเรตติ้งในเดือนกุมภาพันธ 2559 อยูที่ 0.660 และมี
ผูชมเฉลี่ย 373,838 คนตอนาที
- เดือนกุมภาพันธ 2559 Monomaxxx.com เว็บไซตที่ใหบริการดาน Online Video Streaming ภายใต
โมโน ฟลม ปรับโฉมและเปลี่ยนจากชื่อเดิม Doonung.com เพื่อตอกย้ําบริการดานบันเทิงผานออนไลน
ของกลุมบริษัท โมโน พรอมเสริมทัพดวยคอนเทนตใหมๆ จากสหมงคลฟลม ฯลฯ
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- เดือนกุมภาพันธ 2559 บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด เปลี่ยนชื่อคลื่นวิทยุ จาก Mono FresZ เปน Mono Fresh
91.5 FM ที่มาพรอมคอนเซปต The Social Radio และไดเปลี่ยนเปน Music Station เพราะทุกเพลง
สดชื่นทุกวัน เมื่อตนป 2560
- วัน ที่ 4 กุมภาพัน ธ 2559 โมโน ฟลม เปด ตัว ภาพยนตรเ รื่อ ง ไซอิ๋ว 2 ตอน ศึกราชาวานรพิชิต มาร
(Monkey King 2) ภาพยนตรที่ทุมทุนสรางมหาศาล ที่ใชทีมสเปเชียลเอฟเฟกตระดับฮอลลีวูดเพื่อ
เนรมิต ฉากคอมพิว เตอรก ราฟฟก อลัง การ พรอ มไดดาราชั้น นํา อยา ง กัว ฟูเฉิง และกง ลี่ ทํา ใหเปน
ภาพยนตรเอเชียที่ทํารายไดสูงสุดของตลาดประเทศไทยในป 2559
- วันที่ 3 มีนาคม 2559 เว็บไซต MThai.com จัดงาน MThai Top Talk-About 2016 งานประกาศรางวัล
ที่ยิ่งใหญที่สุดบนโลกออนไลน ซึ่งจัดขึ้นเปนปที่ 6 เปนการประกาศรางวัลใหแกบุคคลที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด
ทั้งดารานักแสดง นักกีฬา และบุคคลที่เปนแบบอยาง เพื่อเปนกําลังใจ และเปนแรงบันดาลใจใหกับสังคม
โดยจัดขึ้น ณ ศูนยการคาสยามพารากอน
- วันที่ 25 มีนาคม 2559 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ผูถือใบอนุญาตชองโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใช
คลื่นความถี่ ออกอากาศผานดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ภายใต ชองโมโน พลัส (Mono Plus) ความสนุก
ไมมีวันจบ ไดรับการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนเพิ่มอีก 5 ป ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2559
ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564
- เมษายน 2559 หนวยงาน Mono Game ภายใตธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ขยายตลาดดวยการเปดใหบริการ
MGame ซึ่งเปนบริการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเกมในรูปแบบบุฟเฟต ที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมีเกมใหเลือกหลากหลายมากกวา 1,000 เกม อาทิ เกม
วางแผน เกมลับสมอง เปนตน
- เมษายน 2559 Mbookstore.com ภายใตธุรกิจโมโนพับลิชชิ่ง ขยายไลนธุรกิจจากเดิมที่ใหบริการออนไลน
แบบเก็บ คาสมาชิกรายวัน รายเดือ น หรือ รายป ซึ่ง ลูกคาสามารถอา นหนัง สือ ในคลัง หนัง สือ ออนไลน
ผานสมารทดีไวซตางๆ เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต ฯลฯ ในปนี้ เพิ่มบริการสวนสโตรสําหรับสั่งซื้อสิ่งพิมพ
แบบเลม ที่ตลาดยังมีความตองการอยู โดยจัดจําหนายผานทาง store.mbookstore.com
- 11 พฤษภาคม 2559 งานแถลงขาวการแขงขันบาสเกตบอลระดับภูมิภาคอาเซียน “5th SEABA Stankovic
Cup Thailand 2016” โดยกลุมบริษัท โมโน เปนผูใหการสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศ
ไทย ซึ่งเปนการแขงขันทั้งหมด 5 ทีมจาก 5 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม ถายทอดสดผานชอง MONO29 MONOPLUS และเว็บไซต
Mthai.com
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ธนาคารออมสิน ประกาศรวมสงเสริมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ โดยใหการ
สนับสนุน สโมสรโมโนแวมไพรบาสเกตบอลคลับ ภายใตกลุมบริษัท โมโน เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให
ยั่งยืน และในการแขงขันไทยแลนดบาสเกตบอลลีก (TBL 2016) ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2559 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร สามารถควาชัยชนะไดสําเร็จเปนปที่สองติดตอกัน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

- วันที่ 28 กันยายน 2559 ชอง MONO29 เปดกลองบวงสรวงซีรีสสุดยิ่งใหญ “ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเดอะซีรี่ส” ซึ่งไดผูกํากับ และผูจัด ฝมือดี หมอมราชวงศเฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) ในนาม
บริษัท ฟุคดุค ฟลม จํากัด และเปดตัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ องคดํา ทั้ง 3 รุน เป-ทวีฤทธิ์
จุลละทรัพย ซีน-ณัฐชนน บุญศิริ และติว-ด.ช.ภานุกร วงศบุญมาก ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จังหวัดอยุธยา โดยซีรีสเขาฉายในชอง MONO29 ตนป 2560
- วันที่ 18 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเปน
สมาชิกจากคณะกรรมการโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
หลังจากผานการทําแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการตอตานคอรรัปชั่น ประจําไตรมาสที่ 3/2559 มี
สถานะการรับรอง 3 ป
- วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท โมโน
มิวสิค จํากัด เพื่อแสดงอยางชัดเจนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ในธุรกิจผลิตและสรางสรรค
สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปนและเพลงของคายโมโน มิวสิค
- วันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด รวมกับ บริษัท ไทยบาสเกตบอลลีก
จํากัด และการกีฬาแหงประเทศไทย จับมือจัดการแขงขันบาสเกตบอลเพื่อยกระดับกีฬาบาสเกตบอลไทย
ใหเปนที่ยอมรับ โดยวางแผนรวมกันระยะยาวตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ( 2560 - 2563 ) ซึ่งจะมีการ
แขงขัน 4 ลีก ตลอดทั้งป พ.ศ. 2560 เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจากระดับสมัครเลน มาเปน
นักกีฬาระดับอาชีพ และพัฒนาสูการเปนนักกีฬาทีมชาติ
ป 2558 - วันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดยายหลักทรัพย “MONO”
“MONO-W1” จากตลาด mai มาเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

และ

- วันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 งานเปดตัวภาพยนตรฟอรมยักษแหงป "Dragon Blade ดาบมังกรฟด" ผลงาน
สรางของซุปเปอรสตารชาวฮองกง เฉินหลง นําทัพนักแสดงนํา จอหน คูแซค เอเดรียน โบรดี้ ชอย ชีวอน
(ซุปเปอรจูเนียร) หลินเผิง ฯลฯ เดินพรมแดงเขารวมงานกาลาพรีเมียรอยางยิ่งใหญกับกิจกรรม "ดรากอน
เบลด กาลาไนท อิน แบงค็อก" ณ ศูนยการคาสยามพารากอน โดยคายโมโนฟลม ผูนําเขาภาพยนตรเรื่อง
นี้มาฉายในประเทศไทย
- วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ในเครือ โมโนกรุป เริ่มการกอสรางสตูดิโอถายทํา
บนพื้นที่ 12 ไร ถนนชัยพฤกษ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย อาคารสตูดิโอ
ถายทํา 2 อาคาร และอาคารสําหรับการจัดการแขงขันกีฬา 1 อาคาร โดยมีมูลคาการกอสรางรวมทั้งสิ้น
300 ลานบาท
- วันที่ 24 มีนาคม 2558 โมโนกรุป แตกไลนธุรกิจ “โมโนเรดิโอ” เปดตัวคลื่นใหม “เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม”
(FresZ 91.5 FM) ที่มาพรอมคอนเซปต FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคสําหรับคนทุกวัย
ภายใตชื่องาน “เฟร็ซ สตารท แกรนด โอเพนนิ่ง เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” ณ ศูนยการสยามพารากอน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

- เดือนพฤษภาคม โมโนพับลิชชิ่งเปดสํานักพิมพใหม คือ สํานักพิมพแม็กซ (MAXX) นําเสนอหนังสือนิยาย
แปลจากตางประเทศ ทั้งตะวันตกและเอเชีย แนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม ไซไฟ ฯลฯ เปดตัวดวย
นิยายชุด “Wayward Pines Trilogy” เขียนโดย Blake Crouch เปนนิยายที่ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลนิยาย
ระทึกขวัญแหงป International Thriller Award 2013
- เดื อ นมิ ถุน ายน ตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย ประกาศรายชื่อ หลักทรัพ ยที่ใ ชคํา นวณดัชนี SET50
SET100 และ SETHD ในรอบ 6 เดือนหลังของป 2558 ( มีผลตั้งแต 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558 ) ซึ่ง
หลักทรัพย “MONO” ไดรับคัดเลือกเขาสูหลักทรัพยในดัชนี SET100 เปนครั้งแรก
- วันที่ 27 มิถุนายน 2558 สถานีโทรทัศนชอง MONO29 จับมือกับโปรโมเตอรดัง เกียรติกรีรินทร โปรโมชั่น
จัดการแขงขันชกมวยอันยิ่งใหญ “โมโน 29 บิ๊กไฟตศึกดวลกําปนสะทานโลก” ณ สนามกีฬา อินดอร
สเตเดียม หัวหมาก “อํานาจ เกษตรพัฒนา” แชมปโลกรุนฟลายเวทของสหพันธมวยนานาชาติ (IBF)
พบกับ จอหน รีล คาซิเมโร” รองแชมปอันดับ 1 ชาวฟลิปปนส ซึ่งอํานาจสามารถสรางประวัติศาสตร
มวยโลกใหเมืองไทย ดวยการปองกันตําแหนงแชมปโลกครั้งที่ 4 ไดสําเร็จดวยคะแนนเปนเอกฉันท โดย
ดําเนินการถายทอดสดใหชมและเชียรผานทีวีดิจิตอลชอง MONO29
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กอตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด (Mono Talent Studio)
โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
บริหารและดูแลจัดหานักแสดง ศิลปน
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนสําหรับกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ ออกอากาศผานทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ในนามชองโมโน
พลัส (Mono Plus) ภายใตสโลแกน “ความสนุกไมมีวันจบ” นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนนคุณภาพและ
สรางความบันเทิงใหผูชมตลอด 24 ชั่วโมง
- เดือนกรกฎาคม บริษัท โมโน ฟลม จํากัด ไดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรตางประเทศจากคายหนังยักษใหญของ
ไทย คือ บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อออกอากาศทางชอง MONO29 เอาใจคอหนัง
ตางประเทศอยางจุใจ รวมถึงใหบริการผานระบบวิดีโอออนดีมานดทางเว็บไซต MonoMaxxx.com
- เดือนตุลาคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
(CGR) ประจําป 2558 โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดรับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว
- วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ทีมโมโนแวมไพรบาสเก็ตบอลคลับ ชนะเลิศการแขงขัน ไทยแลนดบาสเกตบอลลีก
2015 (TBL) ซึ่งจัดขึ้นเปนปที่ 4 พรอมรับรางวัลชนะเลิศ 1 ลานบาท และเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวม
ศึกบาสเกตบอลชิงแชมปอาเซียน 2015
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

- เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน โมโนพับลิชชิ่งเปด 2 สํานักพิมพใหม คือ สํานักพิมพกี๊ก บุค (Geek Book)
และสํานักพิมพมูฟ (Move) โดยสํานักพิมพ Geek Book ถายทอดเรื่องราวเฉพาะดานหรือไลฟสไตลตางๆ
อาทิ ภาพยนตร ดนตรี ภาพถาย การเดินทาง เชน หนังสือ “ชีวิต/ความฝน/นิวยอรก (Humans of New
York)” “คํานึงถึงบางคน (Everybody is somebody)” และ “ทองยุโรปไมไดเปนเหมือนฝน” สวน
สํานักพิมพ Move นําเสนอหลักการและแนวคิดการบริหาร ปรัชญาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่
สรางแรงบันดาลใจ เชน หนังสือ “Xiaomi กลยุทธปนแบรนดหมื่นลานแบบเสียวหมี่” และ “สตีเวน
เจอรรารด ตํานานตลอดกาลแหงแอนฟลด”
- วันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงชองโทรทัศนสําหรับทีวีดิจิตอลตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2558 มีผลทําใหผูประกอบการโทรทัศนในระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลตองจัดใหมีรายการโทรทัศนที่
ใหบริการเปนการทั่วไป (ชองทีวีดิจิตอล) ไวที่ชองรายการ 1 – 36 เพื่อใหประชาชนสามารถจําเลขชองได
เมื่อดูรายการทีวีดิจิตอลจากแพลตฟอรมที่ตางกัน ดังนั้น สถานีโทรทัศนชอง MONO29 จึงจัดอยูใน
หมายเลข 29 ทุกโครงขาย
ป 2557 - วันที่ 13 มกราคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง แจงผลประมูลใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใชบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูทั่วไปแบบ
ความชัดปกติ ซึ่งบริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด เปนผูชนะการประมูล โดยเสนอราคาสุงสุดเปนลําดับที่ 6
ในราคา 2,250 บาท
- วันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการรวมทุนระหวาง
Mono Technology Hong kong Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย กับ Yunnan Mono Technology Co., Ltd.
(บริษัทเขารวมทุน) เพื่อดําเนินธุรกิจทางดานการใหบริการขอมูลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- วัน ที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท โมโน ทีวี จํา กั ด ได จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เปน บริ ษั ท โมโน สปอรต
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดการแขงขันกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแขงขัน
กีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหาร จัดการทีมกีฬา และจัดตั้งสโมสรกีฬา
- วั น ที่ 19 กุม ภาพัน ธ 2557 ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 2/2557 มีม ติอ นุ มั ติใ ห นํา เสนอ
ที่ป ระชุม ผูถือ หุน ของบริษัท เพื่อ ใหสัต ยาบัน การประมูล และไดม าซึ่ง ใบอนุญ าตใหใ ชค ลื่น ความถี่
เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จากกสทช. และการ
ใหสัต ยาบัน การดํา เนิน การใดๆ ที่จํา เปน และเกี่ย วขอ ง ซึ่ง รวมถึง การปฏิบัติต ามเงื่อ นไขกอ นไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ มูลคารวมทั้งสิ้น 3,186.56 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
: ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัด
ปกติ (SD) 1 ชองรายการ เปนระยะเวลา 15 ป (เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572) โ ด ย
เปนผูชนะการประมูล ตามราคาประมูล 2,250 ลานบาท
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: สัญญาเชาใหบริการโครงขายโทรทัศน ประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
มาตรฐานความคมชัดปกติ กับสถานีวิทยุกองทัพบก เพื่อใชบริการสงสัญญาณโทรทัศนไปยังพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศไทย มีมูลคาเทากับผลรวมของคาเชารายเดือนๆละ ประมาณ 4.72 ลานบาท อายุ
สัญญา 14 ป 5 เดือน (เริ่มวัน ที่ 17 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571) เปนมูลคารวม 816.56
ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
: การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการผลิตรายการ และการใหบริการโทรทัศน ไดแก การ
ลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของ เปนตน มูลคารวมประมาณ 120 ลานบาท
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติใหสัตยาบันรายการดังกลาว
- เดือนกุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ รวมมือกับ 2 สถานีโทรทัศนใหญจากประเทศเกาหลี คือ IMBC และ KBS
เพื่อนําละครซีรีสทางโทรทัศนจากเกาหลีมาเผยแพร ผานบริการ Doonung.com และ MThai.com
- วันที่ 6 มีนาคม 2557 จัดงานประกาศรางวัล Mthai Top Talk-about 2014 ที่มอบรางวัลใหแกนักแสดง
ศิลปน และบุคคลหลากหลายสาขา ที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน
- เดือนเมษายน 2557 เว็บไซต Mthai.com ไดรับรางวัลจากงาน “The Nine Fever Award ครั้งที่ 2” ใน
สาขา Online fever หรือเว็บไซตที่มีคนนึกถึงและชื่นชมมากที่สุด จากการสํารวจความนิยมของประชาชน
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในชวงปที่ผานมา
- เดือนเมษายน 2557 Mono Publishing เปดตัวนิตยสารแจกฟรีรายเดือน 3 ฉบับ คือ นิตยสาร แคมปส
สตาร (Campus Star) ที่นําเสนอความเคลื่อนไหวของนักศึกษาตางสถาบันตางๆ นิตยสาร Snap
Signature ซึ่งเปนนิตยสารแนวสตรีทแฟชั่น และ นิตยสาร its mag ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม
และอุปกรณไฮเทคตางๆ ที่งานสัปดาหหนังสือแหงชาติครั้งที่ 42 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
- วันที่ 29 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศนชอง MONO29 เริ่มทดลองออกอากาศวันแรก ภายใตคอนเซ็ปต
“ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีสดัง มากที่สุด” ดวยคอนเทนตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตรไทยและภาพยนตร
นานาชาติ ละครซิทคอมและซีรีส
- เดือนพฤษภาคม 2557 Mono Publishing เปดตัวนิตยสาร Bioscope ซึ่งเปนนิตยสารรายเดือน ที่นําเสนอ
เรื่องราว เกี่ยวกับภาพยนตร โดยไดรับสิทธิ์ในการผลิตและจัดจําหนายจากบริษัท ไบโอสโคป พลัส จํากัด
- เดือนพฤษภาคม 2557 งานแถลงขาวการจัดการแขงขัน "ไทยแลนดบาสเกตบอลลีก 2014 (TBL)" โดย
สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหงประเทศไทย ซึ่งจัดการแขงขันวันที่ 31 พ.ค.– 23 ส.ค. โดยทางชอง MONO29
เปน ผูสนั บสนุน การแขง ขั น และได รับ สิท ธิใ นการถ า ยทอดสดตลอดฤดูก าล รวมถึง ทางบริษัท ไดนํา ที ม
บาสเกตบอล โมโน แวมไพร เขารวมการแขงขันในปนี้ดวย
- เดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทไดรับรางวัล บริษัทจดทะเบียน (mai) ยอดเยี่ยมแหงป 2557 ในงานมอบ
รางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เปนรางวัลที่
มอบใหแกบริษัทที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบป ในกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai
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- เดือนสิงหาคม 2557 Mono Publishing ขยายธุรกิจ โดยเปดสํานักพิมพใหม คือ สํานักพิมพ Her
Publishing นําเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของทั้งผูหญิงและผูชายในยุคปจจุบัน ซึ่งเปดตัวเลมแรกกับ
หนัง สือ “คนอะไรเปนแฟนหมี”
ซึ่งเปน ที่รูจักจากเฟซบุคที่มีคนกดไลคกวา 1 ลานคน และอีกหนึ่ง
สํานักพิมพกับ Horo Life Publishing นําเสนอหนังสือเกี่ยวกับกลุมความเชื่อเรื่องดวง ฮวงจุย การทํานาย
ตางๆ ซึ่งเปดตัวหนังสือ พยากรณชะตาชีวิตป 2558 โดยอาจารยคฑา ชินบัญชร
- วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลาน
บาท เปน 462 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,220 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10
บาท และจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อรองรับการจายหุนปนผลจํานวน 1,680 ลานหุน และเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO – W1) จํานวน 1,540
ลานหุน โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งเปนวันกําหนดจายปนผล ทางบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย เปนทุนจดทะเบียน 462,000,000 บาท และทุนชําระแลว 307,999,997.50 บาท
- เดือนกันยายน 2557 บริษัทเขารับรางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจําป 2557” จัดโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในโอกาสที่ทางบริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 100 คะแนนเต็ม ซึ่งบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนปแรก
- วันที่ 15 ธันวาคม 2557 กอตั้งบริษัทยอยแหงใหม 2 บริษัท คือ บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด (Mono Radio)
และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด (Mono Radio Broadcast) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ
100 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเปนผูดําเนินการผลิตรายการวิทยุ คลื่น “FRESZ
91.5 FM” เริ่มออกอากาศในตนป 2558
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โครงสรางการลงทุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีบริษัทยอยทั้งสิ้น 15 บริษัท และบริษัทรวม 1 บริษัท แบงการประกอบ
ธุรกิจออกเปน 2 สายธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการ
ใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทยอย
1. บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด หรือ Mono Gen จัดตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 982 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสาร และ พ็อคเก็ตบุค
ที่นํา เสนอ เนื้อ หา สาระความบัน เทิง ซึ่ง ครอบคลุม ไลฟส ไตลแ ละเนื้อ หาหลากหลายแนว ซึ่ง ไดรับ ลิข สิท ธิ์จาก
นักเขียนและเจาของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีนิตยสารที่เปนที่รูจัก อาทิเชน นิตยสาร
กอซซิปสตาร (Gossip Star) ไบโอสโคป (Bioscope) รัช (Rush) เปนตน
อีกทั้งพัฒนาตอยอดในรูปแบบ E-Book ผานเว็บไซตและสมารทโฟน ภายใตชื่อ Mbookstore ซึ่งเปนแหลงรวม
Online Digital Book Store ในสวนการขายโฆษณาหนาสิ่งพิมพ มีทั้งการขายตรงใหแกเจาของสินคา และขายผาน
บริษัทโฆษณา นอกจากนี้ ยังมีสวนแบงรายไดจากการขายเนื้อหาในรูปแบบบริการเสริมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
สื่ออินเทอรเน็ตบนเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม
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2. บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด หรือ Mono Travel จัดตั้ง ขึ้นวัน ที่ 20 มิถุน ายน 2543 ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียน
และเรี ย กชํ า ระแล ว 20 ล า นบาท ประกอบธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารจองที่ พั ก แก ลู ก ค า ผ า นทางเว็ บ ไซต ได แ ก
www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com
3. บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด หรือ Mono Music จัดตั้งขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว 38 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรคสาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปนและเพลงของคายโมโน มิวสิค
ซึ่งผลิตศิลปนและดนตรีเพื่อเอาใจกลุมผูฟง ทุกเพศทุกวัย ทั้งบอยแบนด และเกิรลกรุป เนนแนวดนตรีปอปและแนว
เพลงฟงสบาย (Easy Listening) โดยเปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
4. บริษัท โมโน ฟลม จํากัด หรือ Mono Film จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลว 871 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรคุณภาพ
ในนามคายโมโน พิคเจอร นําออกฉายในโรงภาพยนตร ขายลิขสิทธิ์ใหสถานีโทรทัศนฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์
ใหกับตางประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรทั้งไทยและตางประเทศมาใหบริการในรูปแบบตางๆ
5. บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด หรือ Mono Production จัดตั้งขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 1,820 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสรางสรรครายการโทรทัศนประเภทบันเทิง เพื่อแพรภาพ
ออกอากาศผานระบบทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี สมารทโฟนและอินเทอรเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ในนามชอง “โมโน พลัส”
(MONO PLUS) ภายใตสโลแกน “ความสนุกไมมีวันจบ” โดยมีรายไดหลักจากการจําหนายโฆษณาใหกับผูสนับสนุน
รายการ หรือเจาของสินคาหรือบริการตางๆ อัตราคาโฆษณาขึ้นอยูกับความนิยมของรายการและชวงเวลาออกอากาศ
6. บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด หรือ Mono Info จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 8 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) โดย
เปน ผูผลิต และพัฒนาโปรแกรมตางๆ รวมทั้งการดูแ ลรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ การ
ใหบ ริการของบริษัท นอกจากนี้ มีสวนงานพัฒ นาแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อเสริมธุรกิจ บริการเสริม
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท
7. Mono Technology Vietnam Company Limited หรือ Mono Vietnam จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลว 6,374.40 ลานดองเวียดนาม หรือประมาณ 10 ลานบาท เนนธุรกิจหลักใน
การผลิตและใหบริการขอมูลในประเทศเวียดนามผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และทางอินเทอรเน็ต
8. บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 1,400 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ดําเนินธุรกิจ
เกี่ย วกับ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในระบบทีวีดิจิตอล ในนามชอ ง MONO29 ภายใตสโลแกน
“ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรี่สดังมากที่สุด” จากสตูดิโอชั้นนําตางประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรับชมไดแบบ
2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน เว็บไซต และแอพพลิเคชั่น
9. บริษัท โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด หรือ Mono Sport Ent จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 50 ลานบาท ถือหุนทั้งหมดโดย Mono Production โดยดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับธุรกิจจัดการแขงขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแขงขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหารจัดการทีมกีฬา และ
จัดตั้งสโมสรกีฬา
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10. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียน และทุนที่เรียกชําระแลว 25 ลานดอลลารฮองกง หรือประมาณ 107 ลานบาท เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
11. บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด หรือ Mono Radio จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว 1 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใตคลื่นวิทยุ
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเปนคลื่นวิทยุที่เปดเพลงจากทุกยุค รวมไวในหนึ่งเดียว เริ่มออกอากาศตนป 2558
12. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท จํากัด หรือ Mono Radio Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท และทุนที่เรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศ
ผานสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
13. บริษัท โมโน ทาเลนท สตูดิโอ จํากัด หรือ Mono Talent Studio จัดตั้งขึ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ปจจุบันมีทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารศิลปน การออกผลงาน และการจัดการ
งานตางๆ เพื่อสรางรายไดใหกับศิลปน รวมถึงการพัฒนาและสงเสริมภาพลักษณใหกับศิลปน
14. บริษัท ทีโมเมนต จํากัด หรือ T Moment จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 มีนาคม 2559 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท
และทุนที่เรียกชําระแลว 50 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรคุณภาพ ในนามคายทีโมเมนต นําออกฉายใน
โรงภาพยนตร ขายลิขสิทธิ์ใหสถานีโทรทัศนฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์ใหกับตางประเทศ
15. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว 1,000 ลานรูเปยห หรือประมาณ 3.80 ลานบาท ปจจุบันหยุดดําเนินกิจการและอยูระหวางการ
ชําระบัญชี
บริษัทรวม
1. Yunnan Mono Digital Technology Company Limited หรือ Yunnan Mono จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 8 ลานเหรียญสหรัฐฯ และทุนที่เรียกชําระแลว 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย Mono Hong
Kong ถือหุนรอยละ 42 ดําเนินธุรกิจผลิตและใหบริการขอมูลในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัทยอยที่ชําระบัญชี


Mono Technology Korea Corporation หรือ Mono Korea ชําระบัญชีเรียบรอยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
กลุมบริษัทโมโน ไมไดเปนสวนหนึ่งของกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ และการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทไมได
มีความสัมพันธ หรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียง
การดํา เนิน ธุร กรรมการคา โดยทั่ว ไป ตามที่ไ ดเปดเผยในสว นที่ 2 การจัด การและการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ หัว ขอ 12
รายการระหวางกัน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2557 – 2559 เปนดังนี้
ป 2559
ป 2558
ป 2557
ดําเนินการ % การถือหุน
โดยบริษัท ของบริษทั
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ประเภทรายไดตามกลุมธุรกิจ
1.กลุมธุรกิจสือ่ และใหบริการขอมูล
1) ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต

2) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 2/

Mono Tech
Mono Info
Mono Travel
Mono Indo
Mono Korea
Mono Vietnam

100
100
100
100
100

842.01

39.85

955.04

49.61

1,208.86

75.40

Mono Gen

100

92.12

4.36

99.23

5.15

81.73

5.10

1,013.23

47.96

631.88

32.83

121.92

7.60

100
100

2.71

0.13

1.87

0.10

-

-

3) ธุรกิจสื่อทีวี 2/

Mono
Production
Mono
Broadcast1/
Mono Sport1/
Mono Talent
4) ธุรกิจสื่อวิทยุ
Mono Radio
Mono Radio
Broadcast
2. กลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง

100

100

1) ธุรกิจเพลง 2/

Mono Music

100

17.65

0.84

43.15

2.24

28.32

1.76

2) ธุรกิจภาพยนตร 2/

Mono Film 1/
T Moment

100
100

109.04

5.16

161.79

8.40

85.48

5.33

98.30 1,892.96

98.33

1,526.31

95.19

1.67

77.11

4.81

รายไดจากการขายและใหบริการ
รวม
รายไดอื่น

2,076.76

รายไดรวม

2,112.70 100.00 1,925.14 100.00

หมายเหตุ :

35.94

1.70

32.18

1,603.42 100.00

1/ บริษัทถือหุน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางออม ผานการถือหุนใน Mono Production
ซึ่งถือหุนใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment รอยละ 100
บริษัทถือหุน Mono Film ทางออมผานการถือหุนใน Mono Gen ซึ่งถือหุนใน Mono Film รอยละ 100
2/ รวมรายไดจากการนําเนื้อหา (Content) ที่ผลิตไดไปใหบริการบนโทรศัพทเคลื่อนที่
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
 ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต
สวนแบงการตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ ป 2559 (ประมาณการ)

รอยละมูลคาตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
เปรียบเทียบ ป 2558 และป 2559 (ประมาณการ)

รอยละ
8.4

7.4

ที่มา : บริษัท โยซโซ จํากัด – บริษัทวิจัยตลาดดานโทรคมนาคม

ที่มา : เว็บไซตสํานักงาน กสทช.

ป 2559 ประเทศไทยมีจํานวนเลขหมายการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รวม 90.9 ลานเลขหมาย และมีอัตราสวน
จํานวนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากรรวม (Penetration rate) เทากับรอยละ 138.3 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ซึ่งมี
อัตราอยูที่รอยละ 127.5 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 แสดงใหเห็นวามีผูบริโภคสวนหนึ่งมีการใชงานมากกวา 1 เลขหมาย หรือ
มีการใชงานสมารทดีไวซอื่นเพิ่มเติม ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการรับสงขอมูลอยางรวดเร็ว สงผลใหตลาด
บริการขอมูล (Non-Voice) เติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับป 2558
นอกจากนี้ กลุมลูกคาที่ใชบริการการรับ-สงขอมูล (Data) ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่หลัก 3 ราย เอไอเอส
ดีแทค และทรูมูฟ เอช ยังมีสัดสวนมากกวารอยละ 59.94 ของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด ทําใหกลุมบริษัท โมโน
ซึ่งเปนผูใหบริการดิจิตอลคอนเทนตรายใหญ มุงพัฒนาบริการ ดวยการสรางสรรค ริช คอนเทนต (Rich Content) ที่
นาสนใจมากขึ้น และพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นใหมๆ เพื่อตอบสนองการใชงานของผูบริโภค
จํานวนผูใ ชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ (Mobile Broadband) ในป 2553 – 2559

(ลานเลขหมาย)

ที่มา : รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจําป 2558 - 2559
ศูนยขอมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช.

สวนที่ 1 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 16

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) เปนสวนสําคัญที่ทําใหมีการบริโภคขอมูล ขาวสารและ
ความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ไดสะดวกรวดเร็ว นอกจากบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงประจําที่ (Fixed Broadband) ที่
นิยมใชตามบานและสํานักงาน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10.2 หรือจํานวนถึง 6.9 ลานราย ในไตรมาส 3/2559 เมื่อ
เทียบกับป 2558 ในสวนบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ (Mobile Broadband) ในไตรมาส 3/2559 พบวา
ผูใชบริการอยูถึง 63.2 ลานเลขหมาย มีการเติบโตอยางมากในชวงหลายปที่ผานมา สะทอนวาผูบริโภคตองการความ
รวดเร็วในการรับสงขอมูลเพิ่มมากขึ้นผานสมารทโฟนและสมารทดีไวซตางๆ
มูลคาโฆษณาผานสื่อดิจิตอลในป 2555 – 2559

ที่มา : ผลสํารวจมูลคาโฆษณาผานสื่อดิจิตอล ป 2559
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) รวมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนํา

จากผลสํารวจมูลคาโฆษณาผานสื่อดิจิตอล ป 2559 ในชวงครึ่งปแรก มีการใชเม็ดเงินโฆษณาไปกวา 4,732 ลาน
บาท และคาดวา ทั้ง ปจะใชเ ม็ด เงิน โฆษณารวม 9,883 ลา นบาท ซึ่ง มีก ารใชง บไปกับ สื่อ ออนไลนที่ไ ดรับ ความนิย ม
อยางกวางขวาง อยาง เฟซบุก วิดีโอบนยูทูป สําหรับชองทางโฆษณารูปแบบดิสเพลยแอดเวอรไทซิ่ง ซึ่งเปนชองทาง
การหารายไดของเว็บไซต กลุมบริษัท โมโน ซึ่งใหบริการเว็บไซตขนาดใหญอยาง MThai.com ไดปรับตัวในการพัฒนา
คอนเทนตในรูปแบบวิดีโอใหมๆ รวมทั้งการหาพันธมิตรทางคอนเทนตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบ
รองรับการใชงานผานสมารทดีไวซตางๆ ทําให MThai.com ยังคงเปนที่นิยมสําหรับผูที่ตองการความบันเทิงรูปแบบวิดีโอ
ทั้งในและตางประเทศ
บริการ
MThai on Mobile
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
รอยละของมูลคาการโฆษณาผานสื่อแตละประเภทในป 2559

ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่เปดเผยผานเว็บไซตของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย

 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
ป 2559 มูลคาการโฆษณาผานสื่อทุกประเภท มีมูลคารวม 107,896 ลานบาท ลดลงจากป 2558 ถึงรอยละ 11.7
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง สื่อ ที่เปน นิ ตยสาร มีแ นวโนมลดลงอยางตอเนื่อ ง และลดลงมากที่ สุดในป 2559 ถึงรอยละ 31.4
ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพอยูในสภาวะที่ตองอาศัยการปรับตัวอยางมาก จะเห็นไดวานิตยสารชั้นนําจากหลาย
สํ า นั ก พิ ม พ มี อั น ต อ งป ด ตั ว ลง ทั้ ง นี้ ทางกลุ ม บริ ษั ท โมโน มี ก ารปรั บ ตั ว มาตั้ ง แต ป 2558 เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค ดวยการปรับตัวสูธุรกิ จออนไลน อาทิ การจัดทํา E-Magazine การจัดทํา
แอพพลิเคชั่นเพื่อการใชงานผานอุปกรณตางๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อยา งไรก็ตาม บริษัท ยัง คงดํา เนิน ธุรกิจการจัดจําหนา ยสิ่ง พิมพ ผานทาง store.mbookstore.com รวมถึง
เปดสํานักพิมพสําหรับกลุมลูกคาเฉพาะทาง สรรหานักเขียนที่มีผลงานที่เปนรูจักและมีฐานลูกคาติดตามผลงาน อีกทั้ง
ยังคัดสรรหนังสือที่มีคุณภาพและนาสนใจจากตางประเทศ นํามาแปลและออกวางจําหนาย จึงเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่
ผลิตคอนเทนตและภาพลักษณในตราสินคา (Brand) ใหที่เปนที่รูจัก
 ธุรกิจสื่อทีวี
มูลคาโฆษณาผานสื่อทีวีถือเปนตลาดที่ใหญที่สุด ในป 2559 มีมูลคารวม 71,009 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65.8
ของเม็ดเงินทั้งหมดในอุตสาหกรรมโฆษณา แบงเปนมูลคาโฆษณาทางทีวีอนาล็อกรอยละ 43.7 ทีวีดิจิตอลรอยละ 18.9
และทีวีเ คเบิล /ดาวเทีย มรอ ยละ 3.2 เมื่อ เทีย บกับ ป 2558 ซึ่ง มีมูล คา รวม 84,398 ลา นบาท ลดลงร อ ยละ 15.9
ทั้งนี้ ภาพรวมของธุรกิจสื่อทีวีลดลงอยางหนักจากเหตุการณสําคัญของประเทศในชวงไตรมาสสุดทายของป สงผลให
ธุรกิจสื่อและบันเทิงไมสามารถใหบริการแบบปกตินานกวาเดือน รวมถึงทีวีเคเบิล/ดาวเทียม ยังไดรับผลจากการประกาศ
ยุติก ารใหบ ริก ารของซีทีเ อช ซึ่ง เปน ผูป ระกอบการรายใหญใ นวงการเคเบิล ทีวี ซึ่ง สง ผลใหมูล คา โฆษณาของสื่อ ทีวี
เคเบิล/ดาวเทียม ลดลงมากที่สุดถึงรอยละ 42.3 สื่อทีวีอนาล็อก ลดลงรอยละ 17.9 สวนสื่อทีวีดิจิตอลลดลงรอยละ 2.6
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

จากการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลมาเกือบ 3 ป อุตสาหกรรมโทรทัศนมีการแขงขันกันอยางมาก เพื่อครองใจกลุมผูชม
ระดับความนิยมของชองและระดับความนิยมของแตละรายการเปนสิ่งสําคัญในการเติบโตของรายไดของธุรกิจ ซึ่งตอง
อาศัยเงินทุนอยางสูงในการจัดหาและผลิตคอนเทนตที่มีคุณภาพและนาสนใจ ขณะที่ระดับความนิยมของผูประกอบการ
ทีวีอนาล็อกเดิมคอยๆปรับตัวลดลง ผูประกอบการทีวีดิจิตอลรายใหมๆเริ่มขยับระดับความนิยมสูงขึ้น ทุกชองทีวีตางใช
ทุกกลยุทธทั้งดานการบริหารคอนเทนต การทําการตลาดและการจัดกิจกรรม การใชเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียชวย
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น และในป 2559 สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) ไดมุงพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อ
ในประเทศไทยใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยไดรับความรวมมือจากกลุมมีเดียเอเยนซี่ และกลุมธุรกิจทีวี โดยเซ็นสัญญา
กับ บริษัท กัน ตารมีเดีย ในการจัดทําระบบการวัด ระดับ ความนิยม (เรตติ้ง ) แบบใหม เพื่อ วัดผลในทุกๆแพลตฟอรม
และมัลติสกรีน (Multi - Screen) อาทิ โทรทัศน โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร เปนตน จะทําใหไดขอมูลครบถวนถูกตอง
และเปนมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และคาดวาจะมีการใชผลวิจัยอยางเปนทางการในไตรมาสที่ 3 ป 2560
ปที่ผานมาปจจัยบวกดานการเปลี่ยนผานจากระบบอนาล็อกสูดิจิตอล การขยายโครงขายสัญญาณทีวีดิจิตอล
ความทั่วถึงของการแลกกลองรับสัญญาณ การลดหยอนคาธรรมเนียมรายปเพื่อชวยเหลือผูประกอบการทีวี ยังเดินหนา
ไมชัดเจนมากนัก แตเชื่อวาหนวยงานของรัฐมีแผนและนโยบายที่จะชวยเหลือและผลักดันอุตสาหกรรมทีวีใหกาวตอไป
ในป 2560 ซึ่งบริษัทยังคงมุงจัดหา ผลิตและนําเสนอรายการคุณภาพ คอนเทนตระดับพรีเมียม และกลยุทธที่ชัดเจนใน
การเขาถึงกลุมผูชม เพื่อสรางเรตติ้งใหมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากเดือนธันวาคม 2559 มีอัตรารอยละ
ของจํานวนคนดูโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยตอนาที อายุ 15 ปขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร – วันอาทิตย
เวลา 6.00 – 23.59 น. อยูที่ 0.914 ซึ่งอยูในอันดับที่ 4 ของชองฟรีทีวีทั้งหมด ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 5 ในปกอน
ซึ่งถือไดวาไดรับความสําเร็จในดานการรับรูและเปนที่จดจําสําหรับกลุมผูชม
รอยละของจํานวนคนดูโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยตอนาที เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559
ชอง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1

35 ชอง 7

3.193 3.099 3.363 3.322 3.335 3.343 3.278 2.905 2.994 2.328 1.971 2.581

2

33 ชอง 3 HD

2.724 2.793 2.447 2.146 1.910 1.942 2.138 2.128 2.289 1.526 2.011 1.992

3

23 ชอง WORKPOINT TV 0.902 1.154 1.136 1.190 1.423 1.161 1.187 1.125 1.235 0.951 0.799 1.329

4

29 ชอง MONO29

0.553 0.660 0.642 0.713 0.636 0.710 0.782 0.769 0.919 0.618 0.594 0.914

5

31 ชอง ONE (GMM)

0.387 0.452 0.525 0.445 0.527 0.590 0.642 0.771 0.770 0.420 0.439 0.708

6

27 ชอง 8 RS

0.637 0.598 0.505 0.475 0.523 0.562 0.622 0.644 0.718 0.479 0.510 0.686

7

28 ชอง 3 SD

0.386 0.297 0.287 0.281 0.248 0.334 0.353 0.337 0.360 0.271 0.315 0.328

8

32 ชอง THAIRATH TV

0.181 0.211 0.237 0.211 0.239 0.322 0.368 0.309 0.413 0.317 0.280 0.307

9

34 ชอง AMARIN TV

0.109 0.118 0.122 0.115 0.137 0.155 0.212 0.217 0.240 0.220 0.277 0.260

10 26 ชอง NOW26

0.104 0.114 0.135 0.182 0.172 0.182 0.181 0.180 0.197 0.250 0.343 0.240
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
รอยละของจํานวนคนดูโทรทัศนในระบบดิจิตอลทัว่ ประเทศเฉลี่ยตอนาที เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559
เรตติ้ง

เรตติ้ง

ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด

 ธุรกิจสื่อวิทยุ
ณ สิ้น ป 2559 มูล คา การโฆษณาผา นสื่อ วิท ยุ มีมูล คา 5,262 ลา นบาท คิด เปน รอ ยละ 4.9 ของมูล คา ตลาด
โฆษณารวม จากป 2558 ซึ่งมีมูลคา 5,675 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.3 จากภาวะการลดลงของสื่อโฆษณาโดยรวม และ
ผลจากการขยายตัวของสื่อดิจิตอลอื่นๆ ทําใหผูฟงใชเวลาอยูกับสื่อเดิม (Traditional Media) ลดลง
ทั้งนี้ การที่กลุมบริษัทเขามาดําเนินธุรกิจสื่อวิทยุ ภายใตคลื่น Mono Fresh 91.5FM ดวยความตองการเพิ่มสื่อ
ของบริษัท ใหครอบคลุมและเขาถึงกลุมผูบริโภคที่มีไลฟสไตลชอบฟงเพลง เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเพลงของบริษัท
และเปนอีกชองทางประชาสัมพันธบริการและกิจกรรมตางๆ ของบริษัทในเครือ ซึ่งคลื่นนองใหมตองอาศัยเวลาในการ
สรางแบรนดใหเปนที่รูจักผานการนําเสนอเพลงที่เขาถึงกลุมผูฟง และใชสื่อโซเชียลมีเดียชวยประชาสัมพันธ และเพิ่ม
ฐานลูกคาทางออนไลน รวมถึงการแสวงหาความรวมมือกับพันธมิตรในการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีกับผูฟง
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
 ธุรกิจเพลง
ปจจุบันผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูหนัง ฟงเพลงจากซีดี ดีวีดี เปนการบริโภคในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น
ผานอุปกรณสมารทดีไวซตางๆ มากขึ้น ทําใหการรับสื่อบันเทิงเปลี่ยนรูปแบบไป ธุรกิจบันเทิงสามารถใชสื่อสมัยใหม
เหลานี้ในการพัฒนาและนําเสนอคอนเทนตสําหรับใหบริการ ซึ่งเปนชองทางในการหารายไดที่มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยาง
ตอเนื่องและจะกลายเปนสื่อหลักในอนาคตอันใกล ทั้งนี้ ธุรกิจเพลงของบริษัท ถือเปนคายเพลงขนาดกลาง ที่เปนอีก
หนึ่งทางเลือกใหกับกลุมผูฟง มิไดมุงเปนคูแขงโดยตรงกับบริษัทใด โดยเนนตลาดเพลงไทยสากลสไตลปอปมิวสิค และ
เพลงฟงสบายๆ ซึ่งถือเปนตลาดขนาดใหญที่ไดรับความนิยมสูง มีกลุมผูฟงหลักคือกลุมวัยรุน จนถึงวัยทํางาน บริษัท
สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ และเนนการใหบริการในรูปแบบดิจิตอลเปนหลักผานชองทางตางๆที่กลุมผูฟงสมัยใหม
นิยม อาทิ ผานยูทูป แชนแนล หรือคลังเพลงออนไลน รวมถึงบริการดาวนโหลดเพลง เสียงรอสายตางๆ โดยอาศัยความ
ไดเปรียบทางดานเทคโนโลยีที่ดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนาน สื่อในเครือที่มีอยูหลากหลาย และสื่อโซเชียลมีเดีย ชวยใน
การประชาสัมพันธ และการทําการตลาดของธุรกิจ
 ธุรกิจภาพยนตร
 T Moment
สําหรับธุรกิจภาพยนตรในป 2559 บริษัทเปดตัวคายภาพยนตรใหมในนาม ทีโมเมนต (T MOMENT) บริหาร
โดย คุณวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนที่รูจักและยอมรับในวงการภาพยนตร หลังจากแยกตัวจากคายเดิม และเขามามี
บทบาทสํ า คัญ ในการบริห ารและผลิต ภาพยนตรที ่ม ีค ุณ ภาพใหก ับ กลุ ม บริษ ัท โมโน โดยในปจ จุบ ัน อุต สาหกรรม
ภาพยนตรไทย มีคายภาพยนตรทั้งใหญและเล็กมากมาย แตที่สามารถดําเนินธุรกิจอยูไดอยางมั่นคง ตองอาศัย คุณภาพ
การตลาด และเงินลงทุน ซึ่งการผลิตภาพยนตรใชเงินทุนสูง และที่ผานมาสวนแบงการตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทยลดลงอยา งตอ เนื่อ ง อัน เปน ผลมาจากผูช มนิย มภาพยนตรจ ากตา งประเทศมากกวา รวมถึง ปญ หาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ จากการดาวนโหลดผานออนไลน และการเผยแพรคลิปทางโซเชียลมีเดีย ทําใหการละเมิดลิขสิทธิ์ทําไดงายและ
รวดเร็ว สงผลใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลง ผูเขาชมในโรงภาพยนตรลดลง บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยตองมีการ
ปรับ ตัว อาจลดจํา นวนผลงานผลิต ลดตน ทุน โปรดัก ชั่น หรือ ปรับ เปลี่ย นขยายการผลิต เปน รายการหรือ ซีรีสเ พื ่อ
สนับสนุน ชองฟรีทีวีทดแทน อยางไรก็ดี การผลิตภาพยนตร และการบริหารลิข สิทธิ์ตลอดตน น้ํา จนถึงปลายน้ํา ทาง
บริษัทมีธุรกิจรองรับอยูแลวทั้งหมด ไดแก การเผยแพรทางโรงภาพยนต ทางออนไลน และทางโทรทัศน
 Mono Film
เนื่องดวยตลาดมีความตองการภาพยนตรจากตางประเทศคอนขางมาก และธุรกิจภาพยนตร ยังเปนหนึ่งใน
แนวทางหลักในการทําธุรกิจของกลุมบริษัท Mono Film ทําหนาที่จัดซื้อลิขสิทธิ์เพื่อเขาฉายในโรงภาพยนตร และเพื่อนํา
ออกอากาศผานชอง MONO29 โดยมีคูแขงเปนบริษัทผูนําเขาภาพยนตรรายใหญ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจชองทีวี
ตางๆ จากการที่บริษัทมีศักยภาพในการบริหารคอนเทนตแบบครบวงจร จึงมีความสามารถในการเจรจาขอตกลง การ
จัด ซื้อ ลิข สิท ธิ์ล็อ ตใหญ และเปน พัน ธมิต รกับ คา ยหนัง ชั้น นํา และคา ยหนัง อิส ระทั้ง ในและตา งประเทศ ซึ่ง สามารถ
คัดเลือกภาพยนตรคุณภาพทั้งจากอเมริกา ยุโรป เอเชีย จีน ฮองกง ญี่ปุน และเกาหลี รวมถึงภาพยนตรที่ไดรับรางวัล
จากเทศกาลหนังตางๆ
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 Mono Maxxx
ในสวนของบริการดูหนังออนไลนที่บริษัทใหบริการผาน Monomaxxx.com เปนอีกหนึ่งชองทางที่สนับสนุนการใช
ประโยชนจากลิขสิทธิ์ภาพยนตร แมวาตลาดออนไลนจะมีอุปสรรคจากผูใหบริการทั้งแบบถูกลิขสิทธิ์ และแบบละเมิด
ลิขสิทธิ์ แตบริษัทยังสามารถขยายฐานลูกคาออนไลนไดอยางตอเนื่อง โดยการสรางความชัดเจนของกลุมคอนเทนตที่
นําเสนอ การเจาะตลาดและกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบใหมีความคมชัด ใชงานไดงาย และตอบสนองอุปกรณได
หลากหลายรูป แบบ โดยมีพัน ธมิต รทางการคา คือ ผูใ หบ ริก ารโทรศัพ ทเ คลื่อ นที่ ผูผลิตโทรทัศนสมารท ทีวีตา งๆ
หนวยงานธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจคาปลีก และอื่นๆ โดยมีจุดเดนคือ สวนผสมเนื้อหาที่ลงตัวระหวาง ภาพยนตรฮอลลีวูด
เอเชีย และละครซีรีสจาก MONO
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน
กลุมบริษัท โมโน แบงประเภทธุรกิจเปน 2 ประเภท คือ กลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and
Content Business) และกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business) โดยแบงตามกลุมธุรกิจไดเปน
6 ธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต 2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 3. ธุรกิจสื่อทีวี 4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 5. ธุรกิจเพลง 6. ธุรกิจ
ภาพยนตร โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจในแตละกลุมธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต (Mobile Internet Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทเปนผูจัดหาขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอรเน็ต ที่พัฒนาเนื้อหาและ
รูปแบบที่ตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมที่ใชชีวิตอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยใหบริการทั้งในรูปแบบ SMS เสียงตอบรับ
อัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสาย (RBT) บริการขอมูลเว็บไซตผานมือถือ (Mobile Site) และบริการแอพพลิเคชั่นตางๆ
(Application) พรอมทั้งใหบริการเว็บไซตคอมมูนิตี้ แหลงชุมชนออนไลน Mthai.com และใหบริการดานทองเที่ยว
Hotelsthailand.com เปนตน
รายละเอียดรูปแบบบริการแตละประเภท มีดังนี้
1.1 บริการดานโมบาย
 บริการ SMS เปนระบบใหบริการขอมูลในรูปแบบขอความสั้น Short Message Service มีทั้งรูปแบบ A2P
(Application to Person) เปนการสงขอมูล SMS จากโปรแกรมของบริษัทไปยังผูที่สมัครใชบริการนั้นๆ เชน บริการขาว
บันเทิง ดวงประจําวันเกิด รายงานผลฟุตบอลสด และรูปแบบ P2A (Person to Application) ผูใชบริการสง SMS มายัง
โปรแกรมของบริษัท เชน แสดงความคิดเห็นโดยสง SMS เพื่อแสดงผลบนจอโทรทัศน (Interactive TV) เปนตน
 บริการ IVR เปนระบบใหบริการโตตอบขอมูลดวยเสียงตอบรับอัตโนมัติ ภายใตหมายเลขบริการ “*336”
โดยมีรูปแบบบริการหลากหลาย ภายใตเลขหมายเดียว เชน บริการดาวนโหลดเพลง ตรวจผลสลากกินแบงรัฐบาล
ดูดวงสด ฟงพากยมวยสดติดขอบเวที และใหบริการรวมกับแอพพลิเคชั่น JS100 บริการ SOS กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 บริการ Ring Back Tone (RBT) เปนระบบใหบริการเสียงเพลงรอสาย ซึ่งปจจุบันมีเพลงหลากหลายแนว
ที่พรอมใหบริการแกลูกคา
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 บริการ Mobile Site เปนระบบใหบริการขอมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบเว็บไซตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่ง
นิยมมากขึ้นในปจจุบัน โดยสรางสรรคพรีเมียมคอนเทนตประเภทคลิปวิดีโอ อาทิ บริการคลิปเด็ด ทอลกออฟเดอะทาวน
(คลิปประเด็นดังประจําวัน) และ Rush (คลิปสาวสวย/นางแบบชื่อดัง) อีกทั้งพัฒนาเว็บไซต Monogame.in.th ที่รวบรวม
เกมและนําเสนอบริการแบบแพ็คเก็จบุฟเฟต
 บริการ Mobile Application เปนระบบใหบริการขอมูล เกม และสาระบันเทิง ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นหรือ
โปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะสําหรับระบบปฏิบัติการสมารทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android ผาน App Store ของแตละ
คาย ซึ่งปจจุบันบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นตางๆที่นาสนใจ อาทิ บริการประเภทเกม ไดแก U Know Game (เกมคําถาม
ความรูรอบตัว) Horolive Talk (ดูดวงออนไลน) รวมถึงการจัดหาแอพพลิเคชั่นเกมจากทั้งในและตางประเทศ ที่นาสนใจ
มาใหบริการ เชน Symphonic Puzzle (เกมเรียงเพชรแนวแฟนตาซี)
ทั้งนี้ บริษัทไดพัฒนาระบบโครงขายรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกเครือขายอยางตอเนื่อง จนปจจุบัน
สามารถรองรับการสงผานขอมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายทุก
ระบบ
1.2 บริการดานอินเทอรเน็ต
 บริการ Online Media ผานเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม (Mthai.com) ซึ่งเปนเว็บไซตคอมมูนิตี้และแหลง
รวบรวมวิดีโอขนาดใหญของประเทศไทย ในป 2560 มีผูเยี่ยมชมเว็บไซตเฉลี่ยเปนจํานวน 25 ลานคนตอเดือน และเปน
เว็บไซตสัญชาติไทยที่มีจํานวนคอนเทนตวิดีโอมากเปนอันดับ1(อางอิงจาก Google Display Network) และมีเนื้อหา
ครอบคลุมในหมวดบันเทิง ขาว กีฬา ผูห ญิง ผูชาย วัยรุน และอื่นๆอีกมากมาย โดยใหบริการโฆษณาแบบครบวงจร
(Total Online Marketing Solution) กับบริษัทคูคา เริ่มตั้งแตวางแผนแคมเปญโฆษณาและบริการพื้นที่โฆษณาใหตรง
กับกลุมเปาหมาย ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตรโฆษณากอนรับชมคลิปวิดีโอ (Pre-Roll Ad.) ระหวางการ
ชมวิดีโอ (Mid-Roll Ad.) และหลังการชมวิดีโอ (Post-Roll Ad.) ขึ้นอยูกับงบประมาณและตามความตองการของลูกคา
 บริการ Online Hotel Booking ใหบริการดานทองเที่ยว ทั้งบริการจองที่พัก กิจกรรมทองเที่ยว และจองตั๋ว
เครื่องบินผานออนไลน โดยใหบ ริการกับกลุมลูกคาชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่ตองการทองเที่ยวในประเทศไทย
ประเทศแถบอาเซียน หรือประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมถึงแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ เชน สถานที่ทองเที่ยว
สําหรับคูรัก ครอบครัว หรือแบบหมูคณะ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจในทุกชวงเวลาทองเที่ยว ซึ่งใหบริการผาน
เว็บไซต อันไดแก Hotelsthailand.com Hotelthailand.com เปนตน
 บริการ Online Horoscope ใหบริการดูดวงสด แบบบอกรับเปนสมาชิก ดวยระบบ Webcam โดย
สามารถพูดคุยกับนักพยากรณชื่อดัง ผานเว็บไซต Horolive.com ซึ่งรวบรวมนักพยากรณจากหลากหลายศาสตรแหง
การพยากรณ อาทิ โหราศาสตรไทย ไพยิบซี ฯลฯ โดยลูกคาสามารถใชบริการไดจากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
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บริการผลิตและใหบริการขอมูลในตางประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร : ดําเนินธุรกิจในนามบริษัทแม Mono Technology PCL. หลังจาก
เขาเปนพันธมิตรที่ดีกับบริษัท Telenor Myanmar จากประเทศนอรเวย ในปนี้บริษัทไดจับมือกับคูคารายใหญ คือ
Blue Planet ในการพัฒนาระบบจําหนายคอนเทนตรวมกันกับ Myanmar Posts and Telecommunications (MPT) ซึ่ง
เปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญที่สุดของเมียนมารในขณะนี้ โดยใหบริการคอนเทนตที่แข็งแกรงที่กลุมบริษัท
โมโนผลิตขึ้น และคอนเทนตจากพันธมิตรในประเทศเมียนมาร (Local Partner)
เมียนมารมีการเติบโตอยางรวดเร็วหลังจากมีการเลือกตั้ง โดยพรรค National League of Democracy (NLD)
ของนางอองซาน ซู จี ชนะการเลือกตั้ง สงผลใหการบริหารประเทศเปลี่ยนแปลงอยางมาก มีการออกกฎหมายเอื้อตอ
นักลงทุนตางชาติ ขณะที่ธุรกิจดานโทรคมนาคม มีการออกใบอนุญาตใหกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อีกราย คือ
บริษัท Viettel จากประเทศเวียดนาม ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันในการบริการและราคาคาบริการ และมีการใชบริการ
คอนเทนตเพิ่มขึ้นอยางแพรหลาย ปจจุบันมีฐานผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นกวา 37 ลานคน หรือครึ่งหนึ่งของ
ประชากรของประเทศ และในอนาคตทางบริษัทมุงขยายความรวมมือกับพันธมิตรผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อีก 2 ราย
คือ บริษัท Ooredoo จากประเทศกาตาร และบริษัท Viettel ซึ่ง เพิ่ง ไดรับ ใบอนุญ าตและคาดวา จะเริ่ม ดํา เนิน ธุร กิจ
ในป 2560 นอกจากนี้ผูบริหารของกลุมโมโน ในเมียนมารยังไดรับเลือกเปนหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทยใน
เมียนมาร ซึ่งจะมีสวนชวยสนับสนุนผูประกอบการไทยในการดําเนินธุรกิจในเมียนมารอีกดวย
ประเทศเวียดนาม : ดําเนินธุรกิจในนามบริษัทยอย Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ซึ่งใหบริการใน
รูปแบบ Video on Demand กับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3 ราย ไดแก Viettel Mobifone และ Vinaphone ซึ่งเปน
ผูใหบริการ 3 รายที่ใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม อาทิ บริการ mCine และ mMusic ซึ่งเปนบริการ Video Portal และ
Music Portal ผานผูใหบริการ Mobifone บริการ TG Phim ผานผูใหบริการ Vinaphone ทั้งนี้ในปจจุบันมียอด
ผูใชบริการไมมากนัก เนื่องจากเวียดนามคอนขางมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เชนเดียวกับประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : Mono Technology Hong Kong Limited ซึ่งเปนบริษัทยอย ที่บริษัทถือหุน
รอยละ 100 ไดบรรลุขอตกลงในการจัดตั้งบริษัทรวมทุนแหงใหม กับ Yunnan Mono Technology Co., Ltd (พันธมิตร
ทางธุรกิจที่เขารวมทุน) จัดตั้งบริษัทรวมทุนใหม ซึ่งไดดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นแลวภายใตชื่อ Yunnan Mono
Digital Technology Company Limited โดย Mono Technology Hong Kong Limited ถือหุนในอัตรารอยละ 42
ประเทศเกาหลีใต และประเทศอินโดนีเซีย : บริษัทหยุดดําเนินกิจการบริษัทยอย 2 แหงในตางประเทศ คือ
Mono Technology Korea Corporation และ PT. Mono Technology Indonesia เนื่องจากประสบปญหาในการ
ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของธุรกิจไมเปนไปตามที่คาดการณไ ว ทั้งนี้ ฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
ประเมินสถานการณและความคุมคาในการลงทุนตอในอนาคตแลว จึงพิจารณาและเห็นควรดําเนินการปดบริษัทยอย
เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการ อันเปนประโยชนตอกลุมบริษัท ซึ่ง Mono Technology Korea Corporation ไดชําระ
บัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในสวนของ PT. Mono Technology Indonesia อยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี
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2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Publishing Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
เปนผูผลิตและจําหนายคอนเทนตในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุค ที่นําเสนอ เนื้อหา
สาระความบันเทิงซึ่งครอบคลุมไลฟสไตลและเนื้อหาหลากหลายแนว ที่ไดรับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจาของผลงานที่มี
ชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งพัฒนาตอยอดในรูปแบบ E-Book ผานเว็บไซตและสมารทโฟน ภายใตชื่อ
Mbookstore ซึ่งเปนแหลงรวม Online Digital Book Store โดยมีบริการตางๆ ดังนี้
สื่อสิ่งพิมพในเครือของบริษัท แยกตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
1. นิตยสารสําหรับผูชาย
นิตยสารรัช (Rush)
เปน นิต ยสารไลฟส ไตลสํา หรับ ผูช าย วางจํา หนา ยเปน รายเดือ น นํา เสนอภาพของ
เหลาดารา นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต เทคโนโลยี
นิตยสารอะลัวร (A’Lure)
เปนนิตยสารรายสองเดือน นําเสนอแฟชั่นเซ็กซี่นางแบบอะลัวร (A’Lure Girls) โดยเนน
การถายทอดความสวยงามอยางมีศิลปะ หลากหลายสไตล
2. นิตยสารสําหรับผูหญิงและไลฟสไตลตางๆ
นิตยสารกอซซิปสตาร (Gossip Star)
เปนนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงครั้งแรก
เมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจําหนายเปนรายปกษ นําเสนอคอนเทนตรูปแบบสื่อบันเทิง
ออนไลนที่มีผูติดตามผานโซเชียลมีเดียกวา 2 ลานคน โดยยังคงนําเสนอทุกเรื่องราวใน
วงการบั น เทิ ง เจาะลึ ก คนดั ง ดาราศิ ล ป น นั ก ร อ งนั ก แสดง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope)
เปนนิตยสารรายสองเดือน ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร ทั้งไทยและตางประเทศ
โดยเนนทั้งภาพยนตรชื่อดังและภาพยนตรนอกกระแส
นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร (Snap Signature)
เปน นิต ยสารแจกฟรีร ายเดือ น แนวสตรีท แฟชั ่น ของเหลา บรรดาศิล ปน เซเลบริตี้
เมือ งไทย เพื่อ ใหสาวกไดอัพ เดทความเคลื่อ นไหวของแฟชั่น มิก ซแ อนดแ มตชส ไตล
ตามเหลาศิลปนคนโปรด
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นิตยสารแคมปส สตาร (Campus Star)
เปน นิตยสารแจกฟรีรายเดือ น ที่นําเสนอเรื่ อ งราวทั้ง ในและนอกรั้ว มหาวิ ท ยาลัย ของ
นักศึกษาสถาบันตางๆ เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาตาง
สถาบัน
3. สํานักพิมพในเครือ โมโนพับลิชชิ่ง เพื่อผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุค ตามแนวของแตละสํานักพิมพ ดังนี้
สํานักพิมพเฮอร (Her Publishing) นําเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของผูหญิงยุคปจจุบัน
สะทอนถึงความเขมแข็งในความออนโยน ความเขาใจชีวิตและทัศนคติที่มีตอสังคม ผาน
เรื่องราวรวมสมัยที่ครอบคลุมทั้งไลฟสไตล การทองเที่ยว การตูน บทความ และวรรณกรรม
แปลสมัยใหม
สํานักพิมพโฮโร ไลฟ (Horo Life Publishing) หนังสือที่นําเสนอคอนเทนทดานความเชื่อ
โหราศาสตร การพยากรณ ฮวงจุย และการเสริมสรางพลังชีวิตดวยธรรมชาติ ครบเครื่อง
ทุกเรื่องราวการดําเนินชีวิตอยางถูกตองตามหลักราศีธาตุ
สํานักพิมพแม็กซ (Maxx Publishing) นําเสนอนิยายแปลจากตางประเทศทั้งฝงเอเชีย และ
ตะวัน ตก ซึ่ง คัด สรรมาโดยเฉพาะ เปน แนวสืบ สวนสอบสวน อาชฌากรรม สยองขวัญ
ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส
สํานักพิมพกี๊ก บุค (Geek Book Publishing) นําเสนอหนังสือที่ถายทอดความลุมหลงใน
เรื่องราวเฉพาะดานที่นาสนใจ ไมวาจะเปนเรื่องของ ภาพยนตร ดนตรี ภาพถาย การเดินทาง
หรือไลฟสไตลตางๆ ที่สะทอนความสนุก การสรางสรรค หรือสรางแรงบันดาลใจใหผูอาน
สํานักพิมพมูฟ (Move Publishing) นําเสนอหนังสือประเภทหลักการและแนวคิดการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ปรั ช ญาองค ก ร จากนั ก บริ ห ารและบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม
ศักยภาพ การพัฒนาตนเอง หรือจุดประกายความฝน ความคิดสรางสรรค
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดกิจกรรมการประกวด Gossip Girls 2016 เพื่อคัดเลือกสาวสวยมากความสามารถ ผลิต
ศิลปนคุณภาพเขาสูวงการบันเทิง และการประกวด GSB Gen by Campus Star เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาที่มี
ความสามารถไดรับโอกาสในวงการและเปนการประชาสัมพันธบริการใหเปนที่รูจักในกลุมวัยรุนและวัยเรียนอีกทางหนึ่ง
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3. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุร กิจ ใหบ ริก ารโทรทัศ นใ นระบบดิจ ิต อล ซึ ่ง เปน ผูไ ดรับ ใบอนุญ าตใหใ ชค ลื่น ความถี่เ พื ่อ ใหบ ริก าร
โทรทัศ นร ะบบดิจ ิต อล ประเภทบริก ารทางธุร กิจ ระดับ ชาติ ในหมวดหมู ทั ่ว ไปแบบความคมชัด ปกติ (SD) โดยมี
วัตถุประสงคในการผลิตและนําเสนอรายการที่มีคุณภาพ สรางความบันเทิง สาระความรูที่เปนประโยชนตอผูชม โดย
ออกอากาศบนหมายเลขลําดับการใหบริการชอง 29 ภายใตชื่อ “โมโน ทเวนตี้ไนน” (MONO29)
ชอง MONO29 ดําเนินงานออกอากาศอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2557 และกาวขึ้นสูทําเนียบสถานียอดนิยม ติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในเวลาไมถึงป
โดยในป 2559 ชอง MONO29 มีเรตติ้งขึ้นครองอันดับ 4 และพรอมที่จะมุงมั่น
เดิน หนา อยา งตอ เนื่อ งไมห ยุด ยั้ง ทางสถานีส รา งจุด ยืน ดว ย “หนัง ดี-ซีรีสดัง ”
โดยทําสัญญาเปนพันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว กับสตูดิโอผูผลิตภาพยนตรและซีรีสตางประเทศระดับฮอลลีวูด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก Warner Bros. Walt Disney Universal Paramount Sony CBS Miramax ฯลฯ
พรอมนําภาพยนตรและซีรีส จากสตูดิโอตางประเทศ มานําเสนอเปนคอนเทนตหลัก ดวยสัดสวน 70% และ
สรางสรรคคอนเทนตที่มีคุณภาพอื่นเพิ่มเติม ไดแก รายการขาว รายการบันเทิง โปรแกรมถายทอดสดกีฬา การผลิต
ซีรีสไทยดวยทีมงานมากประสบการณและเนนการผลิตที่มีคุณภาพระดับสูง เพื่อขยายกลุมเปาหมายใหกวางขึ้น
โดยมีรูปแบบรายการตางๆ ดังนี้
 รายการบันเทิง
ภาพยนตร / ซีรีส
กลุมบริษัทซึ่งอยูในธุรกิจการใหบริการดานความบันเทิง ไดมีการผลิตและจัดซื้อลิขสิทธิ์ ทั้งภาพยนตร และซีรีส
จากตางประเทศ โดยสวนใหญเปนลิขสิทธิ์ที่สามารถเผยแพรไดทุกชองทาง (All Rights) เพื่อนํามาบริหาร
จัดการคอนเทนตเพื่อใหบริการผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต โทรศัพทเคลื่อนที่ ทีวีดิจิตอล และทีวีดาวเทียม
รายการวาไรตี้และไลฟสไตล
กลุมบริษัทมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบรายการประเภทนี้ จึงจะดําเนินการผลิตรายการเอง โดยเนื้อหาของ
รายการจะเนนนําเสนอความคิดสรางสรรค ความรูดานตางๆที่เปนประโยชน รวมถึง แฟชั่น ความบันเทิงในดาน
ตางๆ เชน รูปแบบการใชชีวิตที่หลากหลายของดาราและผูมีชื่อเสียง ซึ่งผูชมสามารถนํา ความรู ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นที่ไดจากรายการไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
รายการกีฬา
บริษัทรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดการแขงขัน และถายทอดรายการกีฬา รวมถึงจัดหาลิขสิทธิ์กีฬา
จากตางประเทศ เพื่อสรางสรรครายการที่มุงสรางความรูและความเพลิดเพลินดานกีฬา นันทนาการ รวมทั้ง
รายการที่สงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน
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 รายการข่ าวสาระที่เป็ นประโยชน์ ต่อสาธารณะ
บริษัทมุงเนนนําเสนอขาว รวมถึงการวิเคราะหอยางตรงไปตรงมา รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ รวมทั้งนําเสนอ
ขอ มูลครบทุกดา น เพื่อสงเสริมการรับ รูขาวสารที่ครอบคลุมในทุกประเด็น ผูชมสามารถพิจารณาขอมูลที่
ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ
 รายการเด็กและเยาวชน
บริษัท นําเสนอรายการที่เปนประโยชนเพื่อ สง เสริมการเรียนรู การพัฒนาของเด็กและเยาวชน โดยเนื้อ หา
สวนใหญจะชว ยเสริมสรางความรูและความเขาใจ รวมถึงสรางสรรคความคิดและจินตนาการแกเด็กและ
เยาวชนอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการสรางความบันเทิง
โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมานําเสนอผูชม ไดแก
Mega Movies

: ภาพยนตรฟอรมใหญที่สรางรายได Box Office ระดับโลก

Premium Blockbuster : ภาพยนตรฟอรมใหญ และภาพยนตรที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวูด
Hit Movies

: ภาพยนตรคุณภาพ หลากหลายแนว จากนักแสดงชื่อดัง

Happy Family Times

: ภาพยนตรดีสําหรับครอบครัว

Ani-Motions

: ภาพยนตรการตูนสุดฮิต

Premium Series

: ซีรีสสุดมันส ครองเรตติ้งอันดับตนๆของอเมริกา

Super Series

: ซีรีสสุดฮิต

The Biggest Legend

: ซีรีสจีนกําลังภายในที่ไดรับความนิยม

สําหรับการบริหารจัดการนักแสดงและศิลปน ของกลุมบริษัท โมโน ดําเนินการโดย โมโน ทาเลนท สตูดิโอ ซึ่งมี
การคัดสรรนักแสดงและศิลปนวัยรุนที่โดดเดน และมีศักยภาพ พรอมพัฒนาเสริมสรางความสามารถดานตางๆ สราง
โอกาสและประสบการณการทํางานในฐานะนักแสดงของซีรีสไทยใหกับชอง MONO29

การเปนศิลปนในคาย Mono

Music หรืองานอื่นในวงการบันเทิง
นอกจากนี้ ทางชอง MONO29 มุงสงเสริมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพของประเทศไทย โดยเล็งเห็นวาเปนกีฬาที่มี
โอกาสเติบ โต และเปน ที่นา สนใจตอ เยาวชน โดย โมโน สปอรต เอ็น เตอรเ ทนเมนท รว มมือ กับ พันธมิตรที่ไ ดรับ การ
แตงตั้งจากสมาคมกีฬา ในการจัดการแขงขันกีฬาระดับประเทศ อีกทั้งยังบริหารทีมสโมสร โมโน แวมไพร และโมโน
ทิวไผงาม เพื่อเขารวมการแขงขัน เพื่อพัฒนากีฬาบาสเกตบอลใหเปน Sport Entertainment ทั้งนี้ ในป 2559 มีการ
จัดการแขงขัน 2 ลีก ลีกระดับภูมิภาค 5th SEABA STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และลีกระดับประเทศ
THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) ซึ่งไดรับความสนใจอยางมากทั้งจากผูเขาชมในสนาม และการ
รับชมผานชอง MONO29 MONO PLUS และเว็บไซต MThai.com
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พรอมทั้งยังมีกิจกรรมตางๆ ที่ทางชอง MONO29 ใหการสนับสนุนทั้งในดานกีฬาอื่นๆ อาทิ งานพัทยามาราธอน
2016 ชิง ถ ว ยพระราชทานฯ งานแขง ขัน ไตรกีฬ านานาชาติ Bangsaen Triathlon Tour Series 2016 งานแขง ขัน
ไตรกีฬา Pattaya Triathlon Super Series 2016 งานแขงขันไตรกีฬา Sattahip Triathlon 2016 ที่มีขึ้น ณ จังหวัด
ชลบุรี งานวิ่ง ยูนิครันนิ่ง เขาใหญฮาฟ มาราธอน 2016 จังหวัดนครราชสีมา และอีกหลากหลายงาน และการสนับสนุน
งานดนตรีห รือ คอนเสิรต ต า งๆ อาทิ งาน Water Zonic เทศกาลดนตรีร ะดั บ โลก ณ เมือ งทองธานี จัง หวั ด นนทบุรี
งานเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pattaya International Music Festival จังหวัดชลบุรี งาน Smed in Love 7 จังหวัด
ระยอง รวมถึงกิจกรรม MONO29 Movie Preview ตลอดทั้งป
ทางด า น ธุ ร กิ จ ที วี ด าวเที ย ม และเคเบิ ล ที วี ในฐานะเป น ผู ผ ลิ ต
แ ล ะ สร า งสรรค ร ายการโทรทั ศ น ป ระเภทบั น เทิ ง มาตั้ ง แต ป 2553 ช อ ง
MONO PLUS (โมโน พลัส) ความสนุกไมมีวันจบ ตอกย้ําความแรง เสิรฟ
เนื้อหาสนุก มีคุณภาพอยางตอเนื่อง ดวยการไดรับใบอนุญาต เพิ่มอีก 5 ป
จากสํานักงาน กสทช.
MONO PLUS เริ่มตนดวยแนวคิดของชองในรูปแบบ “ความสนุกไมมีวันจบ” นําเสนอรายการโทรทัศนที่เนน
คุณภาพซึ่งถายทําดวยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภาพยนตร
ละครไทย ซีรีสทั้งไทยและตางประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตี้และรายการกีฬา ซึ่งผูชมสามารถรับชมไดทางระบบ
C-Band ไดแก จานดํา Hisattel Ideasat Infosat Leotech PSI Thaisat เคเบิลทีวีทั่วประเทศ กลอง IPTV ของ 3BB TOT
และ Vooz อีกทั้งรับชมไดทางเว็บไซต http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อทีวีมีรายไดหลักมาจากการขายเวลาโฆษณาใหแกผูสนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจาของสินคา
โดยเปนการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อชวงเวลา การไทล-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื้นที่แสดงตราสินคา หรือขายเวลา
เพื่อผลิตรายการ หรือทําสกูปสงเสริมสินคา รวมทั้งยังมีรายไดผานอินเตอรแอคทีฟทีวี (Interactive TV)
4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
Mono Fresh เปดตัวในป 2558 ปจจุบันภายใตคอนเซปต “Music Station เพราะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” สําหรับ
ผูฟงที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม ทั้งไทยและสากล และเปนคลื่นวิทยุในรูปแบบ The Social Radio ที่เอาใจคนที่มี
ไลฟส ไตลเ กาะติด กระแสโลกโซเชีย ล สามารถทัก ทายพูด คุย กับ เหลา ดีเ จสวยหลอ และชมการจัด รายการสดผา น
โซเชี ย ลมี เ ดี ย Facebook.com/MonoFresh91.5 พร อ มนํ า เสนอข า วสาร และเรื่ อ งราวที่ น า สนใจตลอด 24 ชั่ ว โมง
นอกจากนี้ ดวยความรวมมือกับผูใหการสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ไดจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูฟงไดรวมสนุก อาทิ
กิจกรรมดูหนังดีดูฟรีวันหยุด เปนตน
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5. ธุรกิจเพลง (Music Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และสร า งสรรค ส าระบั น เทิ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ป น และเพลงในนามค า ย โมโน มิ ว สิ ค
ด ว ยการคั ด เลื อ กทีมงานผูมีประสบการณในวงการเพลง และใหการสนับสนุนดานการฝกฝนศิลปนอยางเขมขน เพื่อ
ผลิตศิลปนที่มีคุณภาพ และสรางทางเลือกที่แตกตางใหกับผูฟง ซึ่งปจจุบัน บริษัทมุงเดินหนาธุรกิจเพลงโดยเนนการ
ใหบริการในรูปแบบดิจิตอล ผานชองทางตางๆ ไดแก ยูทูป แชนแนล (Youtube Channel) ซึ่งมีผูติดตามอยูมากกวา
880,000 คน การฟงและดาวนโหลดผานคลังเพลงออนไลน (Online Streaming) และการใหบริการดาวนโหลดเพลง
เสียงรอสาย และกิจกรรมเลนเกมกับศิลปนผานบริการของโมโน โมบาย
ทั้งนี้ ยังมีชองทางสําหรับพูดคุย อัพเดทขาวสาร

และฟงเพลงใหมๆของศิลปนที่ชื่นชอบทางเว็บไซต

www.mono-music.com และผานเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) อยาง facebook.com/monomusic หรือ
Mono Music Official Channel บน youtube.com/MrMonoMusic รวมถึงการผลิต วีซีดี ดีวีดี และอัลบั้มภาพของ
ศิลปน เพื่อการสะสมผลงานของแฟนเพลง และงานโชวศิลปน (ShowBiz) ซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดี โดยมีผลงานเพลง
ในป 2559 ไดแก พีธ พีระ และ เอ-ปอย และเพลงประกอบซีรีสที่ออกอากาศทางชอง MONO29
รวมถึงโปรเจ็คพิเศษ ที่ Mono Music รวมกับ MONO29 ชวนศิลปน-นักรองชื่อดังกวารอยชีวิต รวมถายทอด
บทเพลงพิเศษ “มองบนฟา” ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สื่อ
ถึง ‘พอ’ ที่อยูในใจเราเสมอ เพื่อสงตอกําลังใจใหชาวไทยทุกคนกาวเดินตอไปในวันขางหนา
6. ธุรกิจภาพยนตร (Movie Business)
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ประกอบธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับภาพยนตรครบวงจร โดยบริษัท โมโน ฟลม จํากัด ตั้งแตการผลิตและสรางสรรค
ภาพยนตรคุณภาพหลากหลายแนว การจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคายภาพยนตรชั้นนําทั้งในและตางประเทศ โดย
มีการนําออกฉายในโรงภาพยนตร เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และขายลิขสิทธิ์ไปยังตลาดตางประเทศผานเทศกาล
ภาพยนตรตางๆ อีกทั้งยังจัดหาและจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร ซีรีส ละคร เกมโชว และรายการที่นาสนใจ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจสื่อทีวีของบริษัท ซึ่งออกอากาศผานชอง MONO29 และ MONO PLUS
ในป 2559 เปดบริษัทใหม บริษัท ทีโมเมนต จํากัด คายภาพยนตรนองใหม ที่พรอมจะผลักดันภาพยนตรไทย
ใหเติบโต ดวยเปาหมายผลิตภาพยนตร 3 – 5 เรื่องตอป สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ สดใหม และเขาถึงกลุมผูชม รวมถึง
มุงหวังขยายตลาดภาพยนตรไทยสูตางประเทศ ทั้งนี้ผลงานเรื่องแรกของคายทีโมเมนต จะเขาฉายในชวงตนป 2560
นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจการใหบริการดูหนังบนออนไลน (Online Video Streaming) แบบถูกลิขสิทธิ์ ผาน
Monomaxxx.com สมาชิกสามารถเลือ กซื้ อ แพ็คเก็จบุฟเฟต รายเดือ น และรายป โดยมีภาพยนตร ซี รีส การตูน และ
รายการตางๆ พรอมบริการใหสมาชิกมากกวา 10,000 ชั่วโมง ซึ่งสามารถรับชมไดแบบไมจํากัดเรื่อง ทุกที่ทุกเวลา ผาน
สมารทดีไวซตางๆ อาทิ คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต อินเทอรเน็ตทีวี ฯลฯ
สวนที่ 1 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 30

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทเปนพันธมิตรกับคายภาพยนตรชั้นนํา หรือผูผลิตผลงานคุณภาพตางๆ ทั้งในประเทศ ไดแก สหมงคลฟลม
เอ็มพิคเจอร ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอรเทนเมนท พระนครฟลม และตางประเทศ ไดแก ทางยุโรป-อเมริกา Europacorp
Voltage Pictures Lotus Entertainment The Solution ทางเกาหลี Lotte Entertainment KBS MBC SBS Joy N Contents
ทางจีน ฮองกงและญี่ปุน Golden Network China Huace Film & TV Pegasus Motion Pictures Emperor Motion
Pictures Toho และผูใหบริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic Documentary Club (Movies Matter) ฯลฯ
ภาพยนตรตางประเทศที่นําเขาฉายในโรงภาพยนตร ป 2559 มีจํานวนรวม 14 เรื่อง ลวนเปนภาพยนตรคุณภาพ
ภาพยนตรที่เปนที่นิยม หรือภาพยนตรที่ไดรับรางวัลจากเทศกาลหนัง ซึ่งไดรับความสนใจจากผูชมเปนอยางดี และมี
แผนที่จะนําภาพยนตรตางชาติที่มีคุณภาพทั้งจากฮอลลีวูดและเอเชีย เขามาฉายในโรงภาพยนตรอยางตอเนื่องในป 2560
ภาพยนตรตางประเทศที่เขาฉายป 2559
Ip Man 3 – ยิปมัน 3

Mr.Right – คูมหาประลัย นักฆาเลิฟ เลิฟ

Cop Car – ลาไมเลี้ยง

A Hologram for the King – ผูชายหัวใจไมหยุดฝน

The Monkey King 2 – ไซอิ๋ว 2 ตอน ศึกราชาวานรพิชิตมาร

Sing Street – รักใครใหรองเพลงรัก

Office – พนักงานดีเดือด

Everbody Wants Some – อยากไดมั๊ย...ใครสักคน

Retribution – พลิกเสนตาย

Our Kind of Traitor – แผนซอนอาชญากรเหนือโลก

Colonia – หนีตาย

Shut In – หลอนเปน หลอนตาย

Criminal – คนสมองเดือด

Bleed for This – คนระห่ํา หมัดหยุดโลก

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
สําหรับธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งเปนธุรกิจหลัก บริษัทใหความสําคัญกับการพัฒนาและจัดหาเนื้อหา
ขอมูล (Content) ที่มีความนาสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดทํา รวบรวม และผลิตคอนเทนทดานตางๆ อาทิ ทีมผลิตนิตยสาร
กอซซิป สตาร ทีมผลิตรายการโทรทัศนชอง โมโนทเวนตี้ไนน (MONO29) ทีมผลิตเพลงคายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร
คายทีโมเมนต เปนตน นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตตางๆ ทั้งจากในและตางประเทศ รวมถึง
รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจางบริษัทภายนอกเพื่อผลิตรายการตางๆ ทําใหคอนเทนทมีความหลากหลายและ
ตอบสนองในทุกความตองการของผูบริโภค
บริษัทนําเสนอผลิตภัณฑและบริการซึ่งเปนคอนเทนทผานสื่อชองทางตางๆ ไดแก คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอรเน็ตทีวี และอุปกรณสื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทไดมีการจัดหาอุปกรณเครื่องมือ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมตอและสงขอมูลใหกับลูกคา โดยคํานึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพของ
ระบบ และความรวดเร็วในการใหบริการ
บริษัทมีคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสายงานเขามารวมงาน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
ในทุกดาน ทั้งบุคลากรเบื้องหนา อาทิ ศิลปน นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ไดมีการจัดอบรมและพัฒนาการ
ทํางานอยางตอเนื่อง
สวนที่ 1 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 31
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3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทไดดําเนินธุรกิจตางๆ ภายใตนโยบายบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนบริหารจัดการ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงใหอ ยูในระดับที่เหมาะสม โดยการดูแ ลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหนาที่รายงานสถานะ
ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจทีวีดิจิตอล
ในชวง 1 – 3 ปที่ผานมา ธุรกิจทีวีดิจิตอลไดเขามาเปนสวนหนึ่งของตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน ทําใหมีการ
แขงขันกันอยางดุเดือด ดานการกําหนดราคาขายโฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และเจาของสินคาและบริการ
จะพิจารณาซื้อสื่อโฆษณา จากระดับความนิยมของชอ ง ความนิยมของแตละคอนเทนต หรือ ชวงเวลาที่อ อกอากาศ
ผูทํา ธุร กิจ รายเดิม พยายามรัก ษาระดับ ความนิย มของชอ งตนเอง ในขณะที่ร ายใหมตอ งพยายามใชทุก กลยุท ธเ พื่อ
ครองใจผูชม ซึ่งตองอาศัยการใชเงินทุนคอนขางมาก ในการแขงขันในการจัดหาและผลิตคอนเทนต และขยายชองทาง
การตลาดในดานอื่นๆเพิ่มมากขึ้น
ชอ ง MONO29

วางแนวทางและกลยุท ธที่ชัด เจนตั้ง แตเริ่มแรก มุง นํา เสนอคอนเทนตค วามบัน เทิง ดา น

ภาพยนตร ซีรีส และรายการที่มีคุณภาพตางๆ สูสายตาประชาชนอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถสรางระดับความนิยมที่
สูงขึ้น โดยในป 2559 ชอง MONO29 ไดรับความนิยมหรือเรตติ้งอยูในอันดับที่ 4 ของการจัดอันดับความนิยมของผูชม
ทั่ว ประเทศไดอ ยา งภาคภูมิ กลายเปน ผูใ หบ ริก ารทีว ีชอ งหลัก ของธุร กิจ ทีวีใ นปจ จุบัน

และสง ผลใหบ ริษ ัท มีข ีด

ความสามารถในการตอรองทั้งในดานการจัดซื้อคอนเทนต และกําหนดราคาขายโฆษณาเพิ่มขึ้นจากแตกอน นอกจากนี้
บริษ ัท ยัง คํ า นึง ถึง การบริห ารงานภายใน โดยมีก ารวิเ คราะหผ ัง รายการ การจัด สรรการใชง านคอนเทนตใ หไ ด
ประสิทธิภาพ เพื่อชวยลดตนทุนและความเสี่ยงของธุรกิจ
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สงผลถึงพฤติกรรมของลูกคา
ในปจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จํานวนการใชงานสมารทโฟนเพิ่มมากขึ้น เครือขายอินเทอรเนต
มีความเร็วสูง และการเขามาของสื่อประเภทโซเชียลมีเดีย ทําใหพฤติกรรมของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป สามารถเขาถึง
คอนเทนตไดงาย ทุกธุรกิจในเครือจึงตองพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาระบบใหสามารถรองรับอุปกรณตางๆ ที่ทันสมัย อยาง ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ปรับรูปแบบบริการ
จาก SMS เปนพรีเมี่ยมคอนเทนตประเภทวิดีโอที่ตรงใจลูกคา รวมถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเภทเกมมากยิ่งขึ้น ธุรกิจ
ทีวี มีการเพิ่มชองทางการรับชมผานเว็บไซต และแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความตองการของผูชมทุกเพศ ทุกวัย ทุก
เวลา ธุรกิจวิทยุ ผูฟงสามารถฟงผานออนไลนพรอมเห็นหนาและพูดคุยกับเหลาดีเจ ธุรกิจสิ่งพิมพ มีการจัดทําในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสทั้ง E-Book และ E-Magazine และเฟนหานักเขียนที่มีศักยภาพผานสื่อโซเชียลตางๆ จากการที่กลุม
บริษัท โมโน เติบ โตมาทางธุร กิจ โมบายอิน เทอรเ น็ต ทํา ใหส ามารถปรับ รูป แบบธุร กิจ มาเปน ดิจิต อลไดงา ย โดยการ
เชื่อมโยงแพลตฟอรมตางๆ และสนับสนุนซึ่งกันและกันในแตละธุรกิจ และยังคงมีความมุงมั่นในการพัฒนาคอนเทนต
ใหตอบโจทยลูกคาในทุกกลุมเปาหมาย
สวนที่ 1 หัวขอที่ 3 ปจจัยความเสี่ยง หนา 32
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1.3 ความเสี่ยงจากการเกิดความติดขัดในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากเกิดเหตุสดุ วิสัย
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถดําเนินธุรกิจในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทําให
ระบบหลักไมสามารถทํางาน เชน ภัยพิบัติไฟไหม น้ําทวม เหตุจราจล การชุมนุมประทวง เปนตน บริษัทฯ คํานึงถึง
ความสําคัญของความเสี่ยงดังกลาว การบริหารจัดการความเสี่ยงดานนี้ จึงไดจัดใหมีการจัดตั้งระบบสํารอง (Disaster
Recovery Site) และไดจัดทําคูมือบอกวิธีการแกไขปญหากูระบบสารสนเทศ จัดทําโดยฝายไอทีของบริษัท เพื่อให
มั่นใจไดวา บุคลากรและ ระบบงานสามารถกลับเขาดําเนินงานปกติไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ชวยลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินตอไปได
1.4 ความเสี่ยงจากปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
คอนเทนตดานภาพยนตร เปนหนึ่งในคอนเทนตห ลักสําหรับ การดําเนิน ธุรกิจของกลุมบริษั ท โมโน สําหรั บ
ประเทศไทยมีปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยตลอด ปจจุบันทางหนวยงานภาครัฐไดให ความสําคัญกั บปญหา
ดังกลาวมากขึ้น มีการตั้งหนวยงานที่ดูแล พรอมมีบทลงโทษชัดเจน และทางบริษัทเองมีการตั้งหนวยงานกฎหมายเพื่อ
ตรวจสอบวา มีผูนํา คอนเทนตข องบริษัท ไปเผยแพรโ ดยไมไ ดรับ อนุญ าตหรือ ไม ซึ่ง จะดํา เนิน การติด ตอ เพื่อ ใหง ด
เผยแพรทันที รวมถึงแจงยังหนวยงานภาครัฐเพื่อดําเนินคดี สําหรับการจัดการภายในยังมีระบบปองกันดวยการจํากัด
สิทธิของผูใชงานการเขาถึง คอนเทนตตางๆของบริษัท อาทิ บริการดูหนังออนไลนผาน Monomaxxx.com มีการใช
ระบบ DRM (Digital Right Management) ซึ่งเปนระบบที่ตองมีการเขารหัส ไฟลภาพ เสียง และวิดีโอ กําหนดสิทธิ์
การใชงานควบคุมการเขาถึงขอมูล และปองกันการคัดลอก ทั้งนี้ โมโน ฟลม ยังรวมมือกับสมาพันธภาพยนตร คาย
ภาพยนตรอื่น ๆ และหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง วางแผน และจัดทํา ระบบเพื่อ ปอ งกัน การละเมิดสิท ธิ รว มกัน กํา หนดเปน
นโยบายระยะยาว ซึ่งการรวมกลุมคาดวาจะผลักดันใหทางภาครัฐเล็งเห็นความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจภาพรวมของธุรกิจ
บันเทิง นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหความสําคัญในเรื่องความเสี่ยงการจัดหาคอนเทนตที่เปนลิขสิทธิ์ปลอมแปลงมา หรือ
ความเลินเลอในการไปละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนตของผูอื่นเชนกัน โดยมีกระบวนการตรวจสอบความเปนเจาของลิขสิทธิ์
ของคอนเทนต รับแจงการรอ งเรีย นเรื่อ งการละเมิด สิท ธิ และบริษัท ยัง มีก ารจัด อบรมใหค วามรูกับ พนัก งานในเรื่อ ง
เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์อ ยา งสม่ํา เสมอ อีก ดว ย ทั้ง นี้ บริษัท ไดเ ปด โอกาสการเปน พัน ธมิต รกับ ผูผ ลิต คอนเทนตทั้ง
รายใหญแ ละรายย อ ย เพื่อสงเสริมการทํารายไดรวมกันและเปนการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่นอีกดวย
2. ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
นายพิชญ โพธารามิก เปนผูถือหุนใหญของบริษัท ถือหุนรอยละ 71.06 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวารอยละ 50 เปนเสียงขางมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผูถือหุน ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถอื หุน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบอํานาจแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน มีการแตงตั้งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการ
ตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยวาจางบริษัทผูชํานาญการจาก
ภายนอกที่เปนอิสระ และขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อสรางความมั่นใจใหแก
ผูถือหุนถึงความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ลานบาท)
บางส ว นติ ด ภาระค้ํ า ประกั น เงิ น กู ยื ม
1. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
255.81
เปนเจาของ
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 250 ลาน
2. อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร
330.78
เปนเจาของ
บาท
และสินทรัพยเชา
3. อุปกรณ เครื่องตกแตง และ
เครื่องใชสํานักงาน

95.22

4. คอมพิวเตอรและอุปกรณ

80.05

เปนเจาของ / เชาซื้อ บางสวนติดภาระค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 15.37
ลานบาท

5. ยานพาหนะ

10.07

เปนเจาของ / เชาซื้อ บางสวนติดภาระค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/
ลีสซิ่งที่ทําไวกับสถาบันการเงิน วงเงิน
8.21 ลานบาท

6. สินทรัพยระหวางติดตั้ง
รวม

เปนเจาของ

5.43
777.36

4.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยเป น เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เ ว็ บ ไซต โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ลิ ข สิ ท ธิ์
ภาพยนตร เพลง และวิดีโอ รายละเอียดมีดังนี้
รายการ
ลิขสิทธิ์เว็บไซต
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพลง และวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น
คอมพิวเตอรซอฟตแวร
งานระหวางผลิต
รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดการตัดจําหนาย
(ลานบาท)
37.25
ตัดจําหนายตามอายุการใหประโยชน
1,199.37

ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุการใหประโยชน

198.39

ตัดจําหนายตามอายุสัญญา / ตามอายุการใหประโยชน

40.72

ตัดจําหนายตามอายุการใหประโยชน

476.24
1,951.97
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4.3 สัญญาที่สําคัญของบริษัท
4.3.1 สัญญาเชา
บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชากับบุคคลที่
เกี่ยวของกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
คูสัญญา

สถานที่เชา

ระยะเวลาการเชา
วันเริ่ม
1-ต.ค.-57

วันสิ้นสุด
30-ก.ย.-60

พื้นที่
(ตร.ม.)
98

1.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 501

จํานวนปที่เชา
3 ป

2.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 502

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

91

3.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 505

3 ป

1-ม.ค.-57

31-ธ.ค.-59

100

4.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 507

3 ป

1-ก.พ.-57

31-ม.ค.-60

40

5.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 508

3 ป

1-ต.ค.-57

30-ก.ย.-60

138

6.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 509

3 ป

1-ต.ค.-57

30-ก.ย.-60

119

7.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 510

3 ป

15-มิ.ย.-57

14-มิ.ย.-60

94

8.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 511

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

119

9.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 512

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

119

10.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 513

3 ป

1-ม.ค.-57

31-ธ.ค.-59

106

11.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 517

3 ป

1-ก.ย.-56

31-ส.ค.-59

35

12.
13.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 5 หอง 519
ชั้น 11

3 ป
3 ป

17-มี.ค.-57
1-ก.ย.-59

16-มี.ค.-60
31-ส.ค.-62

111
1,417

14.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 12 หอง 1202B

3 ป

1-ก.ย.-57

31-ส.ค.-60

260

15.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 14 หอง 1401B

3 ป

1-พ.ย.-57

31-ต.ค.-60

169

16.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 14 หอง 1404B

3 ป

1-ก.ค.-57

30-มิ.ย.-60

110

17.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 14 หอง 1401C

3 ป

1-ส.ค.-57

31-ก.ค.-60

98

18.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 16

3 ป 2 เดือน

1-มิ.ย.-57

31-ก.ค.-60

1,417

19.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 17

3 ป

1-มี.ค.-57

28-ก.พ.-60

1,417

20.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น 31

2 ป

1-ม.ค.-57

31-ธ.ค.-59

1,788

21.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น R1 หอง UPS

2 ป 10 เดือน

1-ก.ค.-57

30-เม.ย.-60

53

22.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น R2 หอง R201

3 ป

1-ธ.ค.-59

30-พ.ย.-62

342

23.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น R2 หอง R202

3 ป

1-ต.ค.-59

30-ก.ย.-62

60

24.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น PG หอง 1

2 ป

1-ม.ค.-58

31-ธ.ค.-59

80

25.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P1 หอง 1

2 ป

1-ก.พ.-59

31-ม.ค.-61

21

26.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P3 หอง 2

2 ป

1-ส.ค.-59

31-ก.ค.-61

21

27.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P5 หอง 9

2 ป

1-เม.ย.-59

31-มี.ค.-61

12

28.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P5 หอง 7

2 ป

1-มิ.ย.-59

31-พ.ค.-61

15

29.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P8 หอง 15

2 ป

1-ส.ค.-59

31-ก.ค.-61

11

30.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P9 หอง 18

2 ป 26 วัน

6-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

21

31.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P9หอง 19

2 ป 26 วัน

6-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

11

32.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้น P9 หอง 20

2 ป 26 วัน

6-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

11

33.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ชั้นดาดฟาติดตั้งจานดาวเทียม

2 ป 17 วัน

15-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

-

34.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

พื้นที่ปดปายหนาอาคาร

3 ป

1-ก.พ.-58

31-ม.ค.-61

-
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4.3.2

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

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใหบริการเสริม
ประเภท SMS WAP
MMS และ VOICE

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

สัญญาใหบริการ SMS

บริการรับสงขอความ (SMS: Short เริ่ ม 1 เมษายน 2557 โดยสัญ ญามี ร ะยะเวลา 1 ป
Message Service) ผานเครือขาย ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ AIS
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 6 เดือน

2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใหบริการขอมูล ให บ ริ ก ารข อ มู ล สารสนเทศแก ลูก ค า เริ่ม 1 มิถุนายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ป
(Content Provider
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ DTAC
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
Access Agreement)
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
สัญญาใหบริการขอมูล ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท เริ่ม 1 มิถุนายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทางเสียงดวยโทรศัพท ผ า นโครงข า ยโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข อง ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
(AUDIOTEXT)
ดีแทคโดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
สัญญาใหบริการ SMS

บริการรับสงขอความ (SMS: Short เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
Message Service) ผานเครือขาย ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
โทรศัพทเคลื่อนที่ของ DTAC
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป

3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใหบริการขอมูล ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทางเสียงดวยโทรศัพท ผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของ ทรู ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
(AUDIOTEXT)
โดยใชเลขหมาย 1900-xxx-xxx
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
สัญญาใหบริการขอมูล ให บ ริ การข อ มู ล สารสนเทศแก ลูก ค า เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทางโทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพทเคลื่อนที่ของ True Move
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
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4) สัญญากับบริษัท เรียลมูฟ จํากัด
สัญญา
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกลูกคาที่ เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ป
ทางโทรศัพท
ใช บ ริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ข อง ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝายไมมีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให
สัญญามีผลใชไดอัตโนมัติตอไปอีกทุกๆ 1 ป
เรียลมูฟ
5) สัญญากับบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สัญญา
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาใหบริการขอมูล ใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท เริ่ม 11 กันยายน 2546 ถึง 11 กันยายน 2561 มี
ทางเสียงดวยโทรศัพท ผานเลขหมาย 1900-xxx-xxx
อายุสัญญา 15 ป
4.3.3

สัญญาอื่นๆ
1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล
สัญญา

สัญญาใชบริการ
ชองสัญญาณดาวเทียมกับ
บมจ. ไทยคม

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช อ อกอากาศรายการที วี ผ า น เริ่ ม วั น ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
ด า ว เ ที ย ม ภ า ย ใ ต ช อ ง สั ญ ญ า ณ เมษายน 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม
ความตกลงรวมกัน
KU-Band, C-Band

เพื่อใชบริการรวมสัญญาณและบริการ เริ่ ม วั น ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
สัญญาใชบริการรวม
เมษายน 2560 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม
สัญญาณ กับบจก. ทีซี บรอด โครงขายโทรทัศน
ความตกลงรวมกัน
คาสติ้ง
สัญญาเชาใชบริการโครงขาย
โทรทัศนประเภทที่ใชคลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลประเภทมาตรฐาน
ความคมชัดปกติ

บริ การแปลงรหั ส สัญ ญาณ การบี บ อั ด เริ่ ม วั น ที่ 17 มกราคม 2557 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ร ว ม สั ญ ญ า ณ แ ล ะ ผ ส ม สั ญ ญ า ณ พฤษภาคม 2571 คูสัญญาสามารถตออายุไดตาม
โทรทัศน ตลอดจนแปลงความถี่ และสง ความตกลงรวมกัน
สั ญ ญาณโทรทั ศ น ที่ บี บ อั ด แล ว ไปยั ง
ส ถ า นี เ ค รื อ ข า ย เ พื่ อ ใ ห สั ญ ญ า ณ
โทรทัศนสามารถออกอากาศไปยังพื้นที่
ตางๆ ของประเทศไทย

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม
สัญญา
สัญญาใชบริการ
ชองสัญญาณดาวเทียมกับ
บจก. พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช อ อกอากาศรายการที วี ผ า น เริ่ ม วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2558 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ด า ว เ ที ย ม ภ า ย ใ ต ช อ ง สั ญ ญ า ณ พฤษภาคม 2560 คูสัญญาสามารถตออายุได
ตามความตกลงรวมกัน
C-Band
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3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน
ชองโมโน พลัสกับ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

รายละเอียดบริการ
เพื่ อ ให บ ริ ก ารโทรทั ศ น ภ าคพื้ น ดิ น ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดั บ ชาติ หมวดหมู ทั่ ว ไปแบบความ
คมชัดปกติ ชองรายการ 29 โมโน ทีวี
เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
ชองรายการโมโน พลัส

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

เริ่ ม วั น ที่ 25 มี น าคม 2559 และสิ้ น สุ ด วั น ที่ 24
มีนาคม 2564

4) สัญญากรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
ประเภท
กรมธรรม

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม
บมจ.
ประกัน
กรุงเทพ
ความเสี่ยง ประกันภัย
ภัยทรัพยสิน

ทุน
ระยะเวลา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ประกัน
ผูเอาประกันภัย
ประกันภัย
(ลานบาท)
บมจ.โมโน
1. เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตงติดตั้งตรึงตรา 241.59 28 ธ.ค. 2559 28 ธ.ค. 2560 เทคโนโลยี จํากัด
ส ว นต อ เติ ม ต า งๆ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ
และ/หรือ บริษัท
เครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
ในเครือ
ตางๆ คอมพิวเตอรแมขาย(SERVER)
คอมพิ ว เตอร พ ร อ มอุ ป กรณ รวมถึ ง
ทรัพยสินอื่นๆทุกชนิดที่เปนของผูเอา
ประกันภัยที่ใชสําหรับประกอบกิจการ
- พื้นที่เชาชั้น 5,11,12,14,16,17,31,R2
อาคารจัสมินฯ
- บานเชาซอยโลตัส หมูบานสี่ไชยทอง
- SERVER ที่ KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ
ชั้น 5,6,8 / ชอง 9 / NTT บางนา / INET
ตึกบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 10 / สถานี
วิทยุกระจายเสียงยานเกราะ
2. สต อ กสิ น คา และของรางวัล หนั ง สื อ
เครื่องใชสํานักงานบริเวณพื้นที่เชา
- หอ งเก็บ ของ อาคารจั สมิน ฯ ชั้น PG,
P3, P5, P8, P9
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ประเภท
กรมธรรม

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม
บมจ.ทิพย
ประกัน
ประกันภัย
ความเสี่ยง
ภัยทรัพยสิน

ทุน
ระยะเวลา
ทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ประกัน
ผูเอาประกันภัย
ประกันภัย
(ลานบาท)
1. สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร Studio (ไม 250.00 31 มี.ค. 2559 บจก. โมโน
รวมรากฐาน), สว นปรับ ปรุง อาคาร,
31 มี.ค. 2560
โปรดักชั่น
สนามกีฬา, อาคารสตูดิโอ และระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ
2. เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร ส ว น ต อ เ ติ ม ต า ง ๆ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช สํานักงาน
เครื่องใชไฟฟาตางๆ คอมพิวเตอรแม
ขาย (SERVER) คอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ รวมถึงทรัพยสินอื่นๆทุกชนิด
ที่เปนของผูเอาประกันภัยที่ใชสําหรับ
ประกอบกิจการ

4.4 สิทธิประโยชนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส จํากัด บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปนเจาของระบบ
Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเปนระบบที่ใชในการสงขอมูล (Content) ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
1. เลขที่บัตรสงเสริม :

1029(7)/2554

2. วันที่ตามบัตรสงเสริม :

11 มกราคม 2554

3. ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม :

กิจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software และ Digital Content

4. สิทธิและประโยชนสําคัญที่ไดรับการสงเสริม :
4.1 ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุตรซึ่งอยูในอุปการะของบุคคล
ทั้งสองประเภทนี้ เขามาในราชอาณาจักรได ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
4.2 ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร ไดรับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
4.3 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ใชในกิจการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่
ไดรับการสงเสริม
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4.4 ไดรับ ยกเวน ภาษีเ งิน ไดนิติบุค คล

สํ า หรับ กํา ไรสุท ธิที่ไ ดจ ากการประกอบกิจ การที่ไ ดรับ การสง เสริม มี

กําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
4.5 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
5. เงื่อนไขที่สําคัญเฉพาะโครงการ :
5.1 เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม
5.2 จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จพรอมที่จะเปดดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาไมเกิน 36 เดือน นับแตวันที่
ออกบัตรสงเสริม
5.3 จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 8 ลานบาท โดยจะตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนวันเปดดําเนินการ
5.4 บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.5 จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม ในเรื่องดังตอไปนี้
5.5.1 ชนิดของกิจการซอฟตแวร ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
5.5.2 จะตองมีกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ไดแก การพัฒนารูปแบบ (Modeling) การศึกษาความตองการ
(Requirement Analysis) การออกแบบซอฟตแวร (Design) การพัฒนาและการสรางสรรคโปรแกรม
ซอฟตแวร และงาน Digital Content (Implementation) การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟตแวร
(Program and System Testing) การประยุกตใชระบบซอฟตแวรและการเผยแพรงาน Digital Content
(Deployment) และการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟตแวรหรืองาน Digital Content (Configuration
and Change Management)
5.6 จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1 ลานบาท
5.7 จะตองดําเนินการใหไดใบรับรองมาตรฐานจากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือใหไดรับ
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเทาภายใน 2 ป นับ
แตวันที่เปดดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 ป
5.8 สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเสร็จและจําหนายอยูกอนขอรับการสงเสริมไมอนุมัติใหรวมอยูในโครงการ
ที่ไดรับการสงเสริม
5.9 รายไดจากการจําหนายหรือการใหบริการอันเปนผลงานที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรที่ไดรับการสงเสริมโดยตรง
ถือเปนรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
5.10ไมอนุญาตใหพัฒนาซอฟตแวรที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขัดตอศีลธรรม และจารีตประเพณี

สวนที่ 1 หัวขอที่ 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 40

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัท มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟองรอง และเรียกคาเสียหายจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์การถายทอดสดการแขงขันกีฬา โดยการพิจารณาคดีดังกลาวยังไมแลวเสร็จ ทําใหฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจ
อยางมากในการพิจารณาขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลคดีดังกลาว ซึ่งปรากฎในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ประจําป 2559 ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัท เชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรอง
ดังกลาวขางตน จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี และมูลคาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ไมไดมีผลกระทบ
ดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รวมถึง ไมมีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอย

สวนที่ 1 หัวขอที่ 5 ขอพิพาททางกฎหมาย หนา 41

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน

:
:
:
:
:

ประเภทธุรกิจ

:

เว็บไซต
โทรศัพท
โทรสาร
จํานวนและชนิดของหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

:
:
:
:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
MONO
6 มิถุนายน 2556
0107555000040
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ชั้น 16 หมู 4
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล (Media and Content Business)
และธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
www.mono.co.th
(66) 2502 0700
(66) 2100 8148
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
หุนสามัญจดทะเบียน
หุนสามัญชําระแลว
มูลคาหุนละ

498,499,997.50
320,093,553.70
4,984,999,975
3,200,935,537
0.10

บาท
บาท*
หุน
หุน*
บาท

* ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2559

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย

9,820,000 หุน

100%

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

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ

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

ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
สํานักงานใหญ

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย

ธุรกิจสื่อทีวี

18,200,000 หุน

100%

ธุรกิจสื่อทีวี

140,000,000 หุน

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
ถือหุน 100%

ธุรกิจบริหารศิลปน

50,000 หุน

100%

ธุรกิจเกีย่ วกับกีฬาทุกประเภท

5,000,000 หุน

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
ถือหุน 100%

ธุรกิจสื่ออินเทอรเน็ต

4,000,000 หุน

100%

200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148
สํานักงานสาขา
29/9 หมู 4 ถนนชัยพฤกษ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

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

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

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

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

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

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย

ธุรกิจสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

80,000 หุน

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุน

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุน
(เรียกชําระรอยละ 25)

100%

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล
(ประเทศเวียดนาม)

เงินลงทุน
300,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือ 10,000,000 บาท

100%

ลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

25,000,000 หุน

100%

ธุรกิจผลิตและ
ใหบริการขอมูล
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

5,000,000
ดอลลารสหรัฐ
(เรียกชําระรอยละ 62.5)

Mono Technology
Hong Kong Limited
ถือหุน 42%

ประเภทธุรกิจ

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

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

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd.
F511-F515, 5th Floor, Charmvit Tower, 117
Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward,
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
โทรศัพท (84) 3 5553885
โทรสาร (84) 3 5553884

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

Yunnan Mono Digital Technology
Company Limited (บริษัทรวมทุน)
403-5, Customs building, Export
processing zone, Kunming,Yunnan, China

สวนที่ 1 หัวขอที่ 6 ขอมูลทั่วไปและขอมูสําคัญอื่น หนา 44

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และที่ตั้งสํานักงานใหญ

จํานวนหุน ที่
จําหนายไดแลว
ทั้งหมด / เงินลงทุน

สัดสวนการถือหุนสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทยอย

ธุรกิจเพลง

380,000 หุน

100%

ธุรกิจภาพยนตร

8,710,000 หุน

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น
จํากัด ถือหุน 100%

ธุรกิจภาพยนตร

2,000,000 หุน
(เรียกชําระรอยละ 25)

100%

อยูระหวางการชําระบัญชี

10,000 หุน

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

ประเภทธุรกิจ

2. ธุรกิจใหบริการดานบันเทิง (Entertainment Business)
บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด1
200 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

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

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

บริษัทที่หยุดดําเนินกิจการ
PT. Mono Technology Indonesia
rd

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

Mono Technology Korea Corporation
1

ชําระบัญชีเรียบรอยเมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

บริษัท โมโน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

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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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชําระแลว
:
หุนสามัญจดทะเบียน
:
หุนสามัญชําระแลว
:
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท

498,499,997.50
320,093,553.70
4,984,999,975
3,200,935,537

บาท
บาท
หุน
หุน

การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2558 - 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 492,799,997.50 บาท และทุนชําระแลว 310,093,553.70 บาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 มีมติจัดสรรหุนเพิ่มทุน 50,000,000 หุน
ใหแกนายจักรกฤษณ เทอดเกียรติ ซึ่งเปนบุคคลในวงจํา กัด โดยเปนหุน ที่ผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 ซึ่งมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 308,000,000 หุน ทําให
บริษัทมีทุนชําระแลวเปน 315,093,553.70 บาท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 25,800,000
บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 258,000,000 หุน ซึ่งเปนหุนคงเหลือจากการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติในการประชุมสามัญประจําป 2558 อีกทั้ง มีมติเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 31,500,000 บาท เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด โดยการออก
และเสนอขายหุนสามัญจํานวน 315,000,000 หุน ทําใหจากทุนจดทะเบียนเดิม 492,799,997.50 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหมจํานวน 498,499,997.50 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 4,984,999,975 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
สําหรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 50,000,000 หุน ในราคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุน เพื่อชําระคาตอบแทนการเขาซื้อ
สินทรัพย คือลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ซึ่งมีมูลคา 103,000,000 บาทจาก
นายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด ทําให ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนที่ชําระแลวเปน 320,093,553.70
บาท และที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 1/2560 เมื่อ วั น ที่ 10 มกราคม 2560 มีม ติจัด สรรหุน เพิ่ม ทุน แบบ
มอบอํา นาจทั่ว ไปใหแ กบุคคลในวงจํา กัดอีก 8 ราย จํา นวน 143,000,000 หุน เพื่อ รองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อ ทีวี
และภาพยนตร ทําใหบริษัทมีทุนชําระแลวเปน 334,393,553.70 บาท
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7.2 ผูถือหุน
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษทั ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. นาย พิชญ โพธารามิก

จํานวนหุน ที่ถอื รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด
2,248,234,780

71.35

2. นาย โสรัชย อัศวะประภา

68,000,000

2.16

3. นาย จักรกฤษณ เทอดเกียรติ

50,000,000

1.59

4. นาง ลลนา ธาราสุข

38,661,100

1.23

5. นางสาว พรอมศิริ สหบุญธรรม

38,255,200

1.21

6. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร

24,066,000

0.76

7. นาย นวมินทร ประสพเนตร

22,900,000

0.73

8. นาย ณัฐพล จุฬางกูร

21,581,600

0.68

9. Mr. Sang Do Lee

18,700,000

0.59

15,679,100

0.50

604,857,757

19.20

3,150,935,537

100.00

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
ผูถือหุนรายอื่นๆ
รวม
7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดมีมติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จํานวนรวม 1,500,002,627 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 14 หุนสามัญเดิมตอ 15 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในป
2557 – 2559 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิแลวสะสมรวม 20,935,562 หนวย และมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไมไดมกี ารใชสิทธิคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,479,067,065 หนวย
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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ :

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

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ :

1,500,002,627 หนวย

จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ :

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

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ :

5 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ :

17 ตุลาคม 2557

วันที่เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ :

4 พฤศจิกายน 2557

วันครบกําหนดอายุ และวันใชสิทธิครั้งสุดทาย : 17 ตุลาคม 2562
วันใชสิทธิครั้งแรก :

30 ธันวาคม 2557

อัตราการใชสิทธิ * :

1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1.003 หุนสามัญ

ราคาใชสิทธิ * :

2.492 บาท/หุน

* ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 บริษัทแจงการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (MONO-W1) ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
โดยเมื่อเทียบราคา ณ วันที่เสนอขาย 3 มิถุนายน 2559 สงผลใหราคาที่เสนอขายต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดสิทธิของ MONO-W1
บริษัทจึงปรับราคาใชสิทธิจากเดิม 2.50 บาท และอัตราใชสิทธิเดิม 1 : 1 เปนราคาใชสิทธิ 2.492 บาท และอัตราใชสิทธิ
เปน 1 : 1.003
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไว
เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจายปนผลประจําปของ
บริษัท ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได แลวรายงานให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
สําหรับบริษัทยอย มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทยอยนั้นๆ
เปนตน ทั้งนี้ นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาวขางตนไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
แตละบริษัทยอยนั้น
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8. โครงสรางการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน โดยในป 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมี
รายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก
2. นายโสรัชย อัศวะประภา *

ตําแหนง

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูชวยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

กรรมการ และกรรมการบริหาร

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
8. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนการประชุมทั้งหมด
7/7
6/7

7/7
7/7
7/7
7/7
5/7
7/7
7/7

โดยมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
* นายโสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดยมี
ผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 มีมติแตงตั้ง นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน เปนกรรมการแทน
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการทานเดิม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ โพธารามิก นายนวมินทร ประสพเนตร นายซัง โด ลี นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน กรรมการสองในสี่
คนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือ หุนสามั ญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเป นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝายจัดการจัดทํา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกป
3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายจัดการ หรือ
บุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธของบริษัท แผนการดําเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท
5. ดําเนินการใหบริษัทและบริษัท ยอยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภ าพมาใช รวมทั้ง จัดใหมีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดใหมีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
8. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบาย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความ
เปนธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหาม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํา กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที ่มีก ารแกไ ขเพิ่ม เติม ) พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนงในกรณีที่
ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นําเสนอ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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10. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใด
และกํ า หนดอํา นาจหนา ที่ ข องคณะกรรมการชุดย อ ยดั งกล า ว เพื่ อ ช ว ยเหลือ และสนั บ สนุ น การปฏิบัติ ห นา ที่ข อง
คณะกรรมการ
11. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
12. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารดังกลาวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ) อาจมีสว นไดเสีย หรือ อาจไดรับ ประโยชนใ นลัก ษณะใดๆ หรือ อาจมีค วามขัด แยงทางผลประโยชนอื่น ใด
กับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว
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โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท

สํานักประธานกรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหาร

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

สํานักประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายซัง โด ลี

ประธานเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
ฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
ผูอํานวยการ

กลุมปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต
นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผูอํานวยการอาวุโส

ฝายบริหารสํานักงาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ
ผูอํานวยการ

ประธานเจาหนาที่การตลาด
นายนวมินทร ประสพเนตร
ฝายกํากับดูแลกิจการ
นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
ผูอํานวยการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
นายธีรศักดิ์ ธาราวร
ผูอํานวยการ

ฝายขายและประชาสัมพันธองคกร
นายนวมินทร ประสพเนตร
(รักษาการ)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

กลุมธุรกิจตางประเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

หมายเหตุ: * บริษทั วาจางบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทยอย
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8.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผูบริหาร มีจํานวน 9 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร

ตําแหนง

1. นายซัง โด ลี

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายนวมินทร ประสพเนตร

ประธานเจาหนาที่การตลาด

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี

4. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

5. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผูอํานวยการอาวุโส กลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต

6. นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ

ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ

ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน

8. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

9. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ นายธวัตวงศ ศิลมานนท ผูอํานวยการอาวุโส สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร ลาออกจากการเปนพนักงาน
ของบริษัท มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559
8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานประจํา ปข องบริษัท หนัง สือ นัด ประชุม ผูถือ หุน รายงาน
การประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทํา
โดยกรรมการและผูบริหารใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่
บริษัทไดรับรายงานนั้น
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฎิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ ขอบเขต อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยู
แตละคณะในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาคาตอบแทน และ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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ที่ป ระชุม สามัญ ผูถื อ หุ น ประจํา ป 2559 มี มติ อ นุ มัติ การกํ า หนดคา ตอบแทนกรรมการในวงเงิ น ไมเ กิ น
5,000,000 บาท และกํ า หนดค า บํ า เหน็ จ กรรมการในวงเงิ น ไม เ กิ น 2,000,000 บาท (เท า กั บ ป 2558) สํ า หรั บ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูชวยประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนเดือนละ
ไดรับคาตอบแทนครั้งละ
ไดรับคาตอบแทนครั้งละ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 2)
รายชื่อกรรมการ

1. นายพิชญ โพธารามิก

ตําแหนง

ประธานกรรมการ

2. นายโสรัชย อัศวะประภา

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

รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาฯ
3. นายนวมินทร ประสพเนตร ผูชวยประธานกรรมการ

600,000

-

20,000

-

620,000

360,000

-

-

-

360,000

4. นายซัง โด ลี

กรรมการ

240,000

-

-

-

240,000

5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

240,000

-

-

-

240,000

6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน กรรมการ

240,000

-

-

-

240,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

240,000

240,000

-

40,000

520,000

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

3,240,000

480,000

60,000

120,000

3,900,000

8. นายปรีชา ลีละศิธร
9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ

รวม

หมายเหตุ 1) คาตอบแทนรายครั้งที่เขาประชุม
2) ทางบริ ษัทไมไ ดมีก ารกําหนดคาตอบแทนให กับคณะกรรมการชุดย อ ยอื่นๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และไมมีการกําหนดใหสิทธิประโยชนอื่นๆ
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คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของคณะผูบริหารจํานวน 9 ราย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 22.33
ลานบาท ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงตางประเทศ และประกันสังคม
2) คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไมมี
คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนทิสโก จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางาน
กับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเปนเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ
เลือ กอัต ราเงิน สะสมเพิ่ม ไดแ ตตอ งไมเ กิน อัต ราเงิน สมทบที่บ ริษัท สมทบให อีก สว นหนึ่ง เปน เงิน สมทบจากบริษัท
โดยอางอิงอายุการเขาเปนสมาชิกกองทุนของพนักงานเปนเกณฑ และบริษัทจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ผูบริหารจํานวน 9 ราย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 0.98 ลานบาท
8.5 บุคลากร
1) จํานวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมผูบริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 964 คน
ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน รวมเปนเงินจํานวน 418 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูป
เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

308

บริษัทในเครือ

656

รวม

964

2) จํานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

หนวยธุรกิจ
กลุมธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต
กลุมธุรกิจระหวางประเทศ

152
5
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หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

หนวยงานสนับสนุน
สํานักประธานกรรมการ

9

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

4

กลุมปฏิบัติการ

10

ฝายขายและประชาสัมพันธองคกร

24

ฝายบัญชีและการเงิน

23

ฝายบริหารสํานักงาน

48

ฝายทรัพยากรบุคคล

16

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ฝายกํากับดูแลกิจการ

5

รวม

308

ทั้ง นี้ นโยบายดา นการบริห ารคา ตอบแทนและสวัส ดิการ นโยบายดา นความปลอดภัยและชีว อนามัย และ
นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฎใน หัวขอความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตหัวขอยอย การปฏิบัติ
ตอแรงงานอยางเปนธรรม
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทตะหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีควบคูกับการดําเนินธุรกิจ แสดงถึงการมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน และเพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท โดย
มุงเนนความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ความโปรงใส และการเปดเผยขอมูลตางๆ
ทั้งนี้ นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่บริษัท
กํา หนดขึ้น เพื่อ เปน หลัก ในการดํา เนิน ธุร กิจ และแนวทางการดํา เนิน งาน โดยมีก ารเผยแพรแ ละสื่อ สารใหก รรมการ
ผูบริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ผานการปฐมนิเทศ บอรดประชาสัมพันธ อินทราเน็ท และเว็บไซต
ของบริษัท อีกทั้ง ในป 2559 บริษัทมุงใหความสําคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายตางๆ มีการติดตามผานหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานกํากับดูแล มีการรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง
สงผลใหบริษัทไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจําป 2559 ในระดับดีเลิศ
หรือ 5 ดาว และไดรับคะแนนเต็มรอยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
อีกทั้งยังไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตอีกดวย
นโยบายกํากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสําคัญ 5 หมวด ดังนี้
 สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilties of the Board of Directors)
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกราย ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ
และไดกําหนดแนวทางดําเนินการตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การไดรับ
สวนแบงในกําไร/เงินปนผลของบริษัทอยางเทาเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุน การรับซื้อหุนคืนโดยบริษัท การไดรับขอมูล
บริษัทอยางเพียงพอถูกตองชัดเจน รวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆ ของบริษัท เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)

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

บริษัทมีนโยบายสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน และนักลงทุนสถาบัน โดยใหขอมูลวัน เวลา และ
สถานที่จัดงาน พรอมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางไดอยางสะดวก มีระบบขนสงมวลชนที่
เข า ถึ ง บริ ษั ท เป ด ให ผู ถื อ หุ น ลงทะเบี ย นล ว งหน า ก อ นการประชุ ม อย า งน อ ยหนึ่ ง ชั่ ว โมง โดยจั ด ช อ งทางการ
ลงทะเบียนสําหรับผูถือหุนบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอยางเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมปให
สําหรับกรณีมอบฉันทะ และนําเทคโนโลยีระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนน
และการแสดงผล เพื่อใหการจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกตองแมนยํา
(3) กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจนใน
ขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่องอยางชัดเจน และจัดใหมีบุคคลที่เปน
อิสระ หรืออาสาสมัครผูถือหุน เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย
(4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุม อยางเหมาะสมและโปรงใส โดย
ในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ กรรมการทุกคนและผูบริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลัก จะเขารวมประชุม
ผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได
(5) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
(6) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยง การทํารายการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนน
เสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด
(7) แจงมติที่ประชุมผูถือหุน และผลการลงคะแนนแตละวาระ ตอตลาดหลักทรัพย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
ภายในวันทําการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน โดยมีรายชื่อ
กรรมการที่เขารวมและไมเขารวมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคําถามคําตอบระหวาง
การประชุม และผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ตอตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาดู
รายงานดังกลาวไดดวย
(8) เผยแพรขอมูลขาวสารสารสนเทศรายละเอียดตางๆ ใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอผานเว็บไซตของบริษัท ชองทาง
ของตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันในการรับรูขาวสาร และไมกระทําการ
ใดๆ ที่เปนการจํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปดกั้นการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุนดวยกัน
(9) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอมูลไดโดยตรงทางไปรษณียอิเล็คทรอนิกส (“E-mail” ) ของ
กรรมการอิส ระในเรื่ อ งต า งๆ ได แ ก กิจ กรรมของกรรมการ การกํา กั บ ดู แ ลกิจ การ และการตรวจสอบ เป น ต น
นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท
(10) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสราง
การดําเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได
(11) ดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการสร า งความเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น แก อ งค ก ร เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น ได รั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจัดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1)

เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนา
กอนการประชุม ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยลวงหนากอนการประชุม โดย
หลักเกณฑการใหสิท ธิผูถือ หุน เสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเปน วาระการประชุม ผูถือ หุน ไดเ ผยแพรไ วอ ยา งชัด เจนบน
เว็บไซตของบริษัทดวย

(2)

เป ด โอกาสใหผูถือ หุนสามารถเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่อ เขา รับ เลือกเปน กรรมการ ซึ่ง ผู ที่ ไ ด รับการเสนอชื่อ จะตอ งมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อและสงมอบ
ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัท โดยบริษัทไดประกาศ
แจงลวงหนาถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย และผานทางเว็บไซต
ของบริ ษั ท ก อ นวั น ประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ บริ ษั ท จะได ดํ า เนิ น การตามกระบวนการสรรหาของบริ ษั ท ผ า น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตอไป ทั้ง นี้ การลงคะแนนเสียงเลือ กตั้งกรรมการในที่ป ระชุม
บริษัทจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

(3)

ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ
วาระกอนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไมเพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

(4)

เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได
ใหแกผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้งเปนทางเลือกในการมอบ
ฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

(5)

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

(6)

กําหนดนโยบายเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อความเปนธรรม
ตอ ผูถือหุน เผยแพรนโยบายและแจงเตือนไมใ ห กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวขอ ง
ไดแก คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของ
บริษัท และการเปลี่ยนแปลงราคาหุนบริษัท และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและผูบริหารที่
ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท กอนที่บริษัทจะมีการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย
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(7)

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

(8)

เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองขออนุมัติจากผูถือหุน โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการทํา
รายการตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอ ที่ประชุมผูถือ หุน เพื่อ
อนุมัติกอนการทํารายการ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางปฎิบัติอยางเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตอกลุมทั้ง
ภายนอกและภายในบริษั ท ซึ่ งประกอบดวย ผูถือ หุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคา และคู แขง องคกรกํากับ ดูแลและ
หนวยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
กําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้
ผูถือหุน
บริษัทเนนความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สํา คัญทั้งขอมูลทางการเงิน และขอ มูลที่ไ มใชทางการเงิน ตอผูถือ หุน
อยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย
การแจงขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสง
จดหมายเปนลายลักษณอักษร เปนตน
ลูกคา
บริษัทเนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา มุงพัฒนาบริการและสรางสรรคบริการใหมๆ เพื่อนําเสนอตอลูกคา
ควบคูกับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติตอลูกคา และใสใจตอการแกไขปญหาในทุกเรื่องที่ลูกคารองเรียนหรือให
ขอแนะนํา
พนักงาน
บริ ษั ท เน น การปฏิ บัติ ต อ พนั กงานอย า งเปน ธรรม มี ก ารจา ยผลตอบแทนใหแ ก พ นั ก งานอย า งเหมาะสมตามความรู
ความสามารถ และสอดคลองกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลดานสภาพแวดลอมและสุขอนามัย
ในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศใหพนักงานทราบถึงคูมือพนักงาน
ซึ่งระบุขอกําหนดเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับวาดวยการทํางาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ
และจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงไดรับมากกวาที่กฎหมายกําหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
แบบกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
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บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมสรางประสบการณของพนักงาน โดยสงเสริมให
พนักงานไดรับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิท ธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงนวั ตกรรมตางๆ ขอกําหนดและ
กฎระเบียบของหนวยงานตางๆ ที่บริษัทตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ขอกําหนด และ
กฎระเบีย บของตลาดหลัก ทรัพ ย และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญ ชีข องสถาบัน ตา งๆ การสัม มนาความรู
เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน
เจาหนี้
บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา และเงื่ อ นไขต า งๆที่ มี ต อ เจ า หนี้ อ ย า งเคร ง ครั ด ในการบริ ห ารเงิ น กู ยื ม ให เ ป น ไปตาม
วัตถุป ระสงคก ารใช การชํา ระคืน เงิน กูแ ละดอกเบี้ยตามกํา หนด มีค วามรับ ผิด ชอบในหลัก ประกัน ตา งๆ เพื่อสรา ง
ความเชื่อ ถือใหกับเจาหนี้ หากกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่ตกลงกันไวห รือ กรณีเกิดการผิดนัด
ชําระหนี้ บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
คูคา
บริษัทเนนการปฏิบัติกับคูคาดวยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไว
อยางเปนธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคูคา และมีการกําหนดขั้นตอนการคัดเลือกคูคาอยางชัดเจนไวใน
นโยบายจัดซื้อจัดจาง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑหรือคุณสมบัติที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัท
คูแขงทางการคา
บริษัทเนนดําเนินธุรกิจภายใตกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน ไมแสวงหาขอมูลความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือโจมตีคูแขง
โดยใชขอมูลที่บิดเบือน สงเสริมและสนับสนุนการรวมมือทางการคากับคูแขงที่เปนไปเพื่อประโยชนของผูบริโภค หรือ
ความรวมมือในอันที่จะมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศใหยั่งยืน
องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบตางๆ ที่กําหนดโดยองคกรที่กํากับดูแล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
ก.ล.ต. เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะสงเสริม
การเติบโตที่ยั่งยืนใหกับบริษัท มีการอบรมใหความรู ปลูกจิตสํานึกแกพนักงาน จัดกิจกรรมใหพนักงานไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สรางสังคมที่ดี อนุรักษรักษาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการใชทรัพยากรและพลังงาน
อยางประหยัดและคุมคา ซึ่งถือปฏิบัติจนเปน วัฒนธรรมขององคกร บริษัทใหความชวยเหลือ บริจาคทรัพ ยสินใหแ ก
มูลนิธิและองคกรตางๆ ที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เชน บริจาคเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณสํานักงาน
ใหแกโรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหนวยงานอื่น โดยใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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การดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
บริษัทกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ
ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตามความสมัครใจ และไมสามารถอางไดวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้นนี้
ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแลรับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามอยางจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยสําหรับดําเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย
การรับและพิจารณาขอรองเรียน
บริษัทจัดชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไวสําหรับเปดรับขอรองเรียน
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองคกร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการ
ดูแลกิจการที่ดี โดยชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ชองทาง ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.

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

และเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน และผูแจงเบาะแส บริษัทใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียน
เปนความลับ และไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะ
รับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น และสําหรับผูรองเรียนที่เปนพนักงาน จะไดรับ
ความคุมครอง มิใหไดรับผลกระทบตอสถานภาพการทํางาน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น การป อ งกั น และลดการสื บ ค น ข อ มู ล ต า งๆ ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วข อ งหรื อ ไม เ ป น ประโยชน ต อ การ
ดํา เนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทํา ใหสูญ เสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน เลขานุการบริษัท จะรว มกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาขอ รอ งเรีย นหรือ คํา ถามเฉพาะเรื ่อ งที ่เ ปน ประโยชนต อ การดํา เนิน งานและการ
บริหารงานของบริษัท หรือ เรื่องที่เปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย แลวใหรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีขอพิจารณา ดังตอไปนี้
(ก) ขอรองเรียนหรือขอมูลที่อาจจะเปนประโยชนตอการสืบ คน เกี่ยวกับการฉอโกงหรื อปฏิบัติไมชอบดว ย
กฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทําใหบริษัทเสียหายหรือ
สูญเสียประโยชนที่พึงจะไดรับ
(ข) ขอรองเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ ที่บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
(ค) ขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กําหนดไวแลว
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(ง) ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือรายการ
ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เขาขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือตลาดหลักทรัพย
(จ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัท
(ฉ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
(ช) ขอรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ
หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น
(ซ) ขอรองเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในดานของ
ความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม ดังนี้
(1)

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

(2)

เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(3)

เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวม
การประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดังสูงไว ภายใตหัวขอการจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

(4)

เปดเผยรายงานความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบ
บัญชีในรายงานประจําป

(5)

เปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวในการแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
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ทั้งนี้ งานดานนักลงทุนสัมพันธ บริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี
ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดใหมีชองทาง
การสื่อสารขอมูล ขาวสาร และผลการดําเนินงานของบริษัท ผานชองทาง ดังนี้


ป 2559 บริษัทเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนําเสนอขอมูลและ
ผลประกอบการของบริษัท และทิศ ทางในอนาคตแกนัก วิเ คราะหห ลัก ทรัพ ย ผูล งทุน และสื่อ มวลชน
ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และบริษัทเขารวมการออก Roadshow @Bualuang เพื่อนําเสนอแผนการ
ดํา เนิน ธุร กิจ และกลยุท ธก ารเติบ โตของบริษัท แกนัก ลงทุน ทั่ว ไป ในวัน ที่ 26 กัน ยายน 2559 ณ
Bualuang Investment Station ซึ่งสามารถรับชมสดผานทาง Facebook Live



เว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท www.mono.co.th



หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โทร 0 2502 0787 , 0 2502 0797



Email : ir@mono.co.th



การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพยตางๆ อยางสม่ําเสมอ

 จดหมายขาวที่เผยแพรตอสื่อมวลชน ที่นําเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงขาว
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 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
3 คน (ผูบริหาร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับตอจากประธานเจาหนาที่บริหาร
ลงมา) และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 คน ซึ่งในจํานวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระและ
ดํา รงตํา แหนง เปน กรรมการตรวจสอบ สํา หรับ กรรมการบริษ ัท ที ่เ ปน ผูบ ริห ารจํา นวน 3 คน ประกอบดว ย
ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่การตลาด และประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี โดยโครงสราง
คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทําใหเกิด
การถว งดุล ในการออกเสีย งในการพิจ ารณาเรื่อ งตา งๆ ตลอดจนสอบทานการบริห ารงานของฝา ยบริห าร
เพื่อ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
ก.ล.ต. ไดกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
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(2)

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม ถา
จํา นวนกรรมการที่ จ ะแบ ง ออกให ต รงเป น สามส ว นไมไ ด ก็ ใ ห อ อกโดยจํา นวนใกล ที่ สุ ด กั บ อั ต ราหนึ่ ง ในสาม
กรรมการที่จ ะตอ งออกจากตํา แหนง ในปแ รก และปที่สองภายหลัง การแปรสภาพนั้น ใหจับ สลากกัน สว นป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคําสั่งใหออก

(3)

กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย

(4)

คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิส ระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และตอ งมี
จํานวนไมนอยกวา 3 คน

(5)

ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารจะมาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

(6)

กรรมการและผูบ ริห ารของบริษัท สามารถเขา ดํา รงตํา แหนง กรรมการหรือ ผูบ ริห ารของบริษัท ในเครือ หรือ
บริษัท อื่น ได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบดวย ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่
บริหารสามารถดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไมรวมบริษัทและบริษัทยอย) ไดไมเกิน 1 แหง
โดยตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(7)

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่
คณะกรรมการจะตอ งทราบและปฎิบัติห นา ที่ใ นการดูแ ลกิจ กรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงาน
ใหมีก ารปฎิบัติตามมติข องคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ติดตอ สื่อ สารกับ ผูถือ หุน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพ ย
และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
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5.2

คณะอนุกรรมการ

(1)

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดใหมีคณะอนุกรรมการในดานตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด
และไดกําหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน
•

กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ กํ า หนดนโยบายและตั ด สิ น ใจการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารมีห นา ที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการเพื่อ พิจารณา
อนุมัติหรือใหความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงาน
ดานตางๆของบริษัทใหเปนไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริห ารของบริษัท ไมเปน บุค คลเดียวกัน เพื่อ ใหมีการถว งดุล
อํานาจโดยแยกหนาที่การกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเปนกรรมการที่
ไมเปนผูบริหาร โดยเปนผูนําของคณะกรรมการ และมีหนาที่ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
และการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ส ว นประธานกรรมการบริ ห ารเป น หั ว หน า และผู นํ า คณะผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อใหบรรลุตามแผนงานที่วางไว

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ชวยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของ
บริษัท ใหมีความถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ และสอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีค วามเหมาะสม และมีป ระสิท ธิผล รวมถึง การปฏิ บั ติห นา ที่ตา งๆ ตามที่
กําหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวของ

•

กํา หนดใหมี ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคา ตอบแทน เพื่อ พิจ ารณาสรรหาผูที่เห็น สมควรดํ า รง
ตํา แหนง กรรมการบริษัท และนํา เสนอการพิจ ารณาตอ คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ พิจ ารณาอนุ มัติ หรื อ
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ
บริษัท และผูบริหารระดับสูง สัญญาจางผูบริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม สวนคาตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการจะตองนําเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่ออนุมัติ

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดําเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ โดยในแตละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวนนโยบายตางๆ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
(2)

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

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

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1)

คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 ครั้งตอป (ทุกๆ 3 เดือน) และกําหนด
วาระประจําของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชี เปน ตน สวนระเบีย บวาระที่น อกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจาหนา ที่บ ริหาร และ
กรรมการจะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน ในกรณีที่บริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัท
จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ
ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง

(2)

จํา นวนองคป ระชุม ขั้น ต่ํา ที่ค ณะกรรมการจะลงมติใ นที่ป ระชุม ตอ งมีก รรมการอยูไ มนอ ยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด

(3)

คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหได โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูติดตอประสานงาน

(4)

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

(5)

กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยไดตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทเปน ผูประสานงานและควรแจง ผลการประชุมใหกรรมการที่เปน
ผูบริหารทราบถึงผลการประชุม
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(6)

กรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดโดยตรงจากประธานเจาหนาที่บริหารและ
เลขานุการบริษัท รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้น

(7)

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

5.5

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแกไข
การดํา เนิน งาน ทั้ง นี้ เลขานุก ารบริษัท จะจัด สง แบบประเมิน ใหก รรมการบริษัท ทุก ทา น โดยมีก ารกํา หนด
หัว ขอ ที่ จ ะประเมิ น อย า งชั ด เจน โดยมี ป ระเมิ น กรรมการทั้ ง คณะ คณะกรรมการประเมิ น ตนเอง ประเมิ น
คณะกรรมการชุดยอย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นป และรวบรวม
สรุ ป รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณารั บ ทราบ และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ตอไป ทั้งนี้ แบงการประเมิน เปนดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยมา
ปรับ ใชใ หเหมาะสมกับโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งจะนําไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติห นาที่ของ
คณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวขอในการประเมิน ดังตอไปนี้
-

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทําหนาที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธกับฝายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
โดยในป 2559 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เทากับ 95.65%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยใหกรรมการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเอง โดยกําหนดหัวขอประเมินใหสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย
กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวขอในการประเมิน ดังตอไปนี้
- คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
- การกําหนดกลยุทธ กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน
- บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในป 2559 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เทากับ 95.96%
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3. การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของคณะกรรมการชุด ยอย คณะกรรมการชุดยอ ยมีการประเมิน
ตนเองเปนประจําทุกป เพื่อใหสามารถสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2559 มี
ผลการประเมินของคณะกรรมการแตละคณะ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เทากับ 98.59%
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เทากับ 80.56%
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมายและบริหารงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
ดัง นั ้น ทุก สิ ้น ป จะมีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของประธานเจา หนา ที่บ ริห าร รวมถึง ใหป ระธาน
เจา หนา ที่บริหารไดประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปรายงานผลการประเมินตอที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อนําผลประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติ
หนาที่ และกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีหัวขอการประเมินตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
-

ความเปนผูนํา
การกําหนดกลยุทธ
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร
การสืบทอดตําแหนง
ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ
คุณลักษณะสวนตัว
การพัฒนาตนเอง

5.6

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

(1)

คาตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และกําหนด
ขึ้น ตามประสบการณ ขอบเขต และหนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบที่ก รรมการดํ า รงอยู ใ นแตล ะคณะเปน อัต ราที่
แนนอนและเหมาะสม

(2)

คาตอบแทนของประธานเจาหนา ที่บริหารและกรรมการที่เปน ผูบ ริหารจะเปน ไปตามหลักเกณฑที่กําหนดที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น

(3)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพิจารณาคาตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
กรรมการที่เปนผูบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนตอไป

(4)

ประธานเจาหนาที่บริหารจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงานของบริษัท เปนประจําอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน
และศักยภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน เปนตน และเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป
สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 70

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

5.7

การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

(1)

สนับ สนุน ใหก รรมการบริษัท ผูบ ริห ารและเลขานุก ารบริษัท เขา รว มการสัม มนา อบรมกับ สมาคมสง เสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ หรือหนวยงาน
อื่น ๆ เพื่อ สามารถนํา ความรูที่ไ ดม าใชป ระโยชนห รือ ปรับ ปรุง การปฎิบัติง านอยา งตอ เนื่อ ง ทั้ง นี้ อยา งนอ ย
กรรมการบริษัท จะตองผานการอบรมและเขาอบรมในหลักสูตรตอเนื่องตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย และ
ก.ล.ต. กําหนด
โดยในป 2559 คุณเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา ตอบแทน ผา นการศึก ษาหลักสูตรการปอ งกัน ราชอาณาจักร (ปริญ ญาบัตร วปอ.) รุน ที่ 58 ปการศึก ษา
2558 – 2559 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

(2)

จัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยนําเสนอเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เชน
คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งขอมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และสงเสริมให
กรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหดียิ่งขึ้น

(3)

จัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะกําหนดชวงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฎิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเปนการพัฒนาผูบริหารและพนักงาน
ใหมีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้นและสามารถทํางานแทนกันได
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวของ
(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5
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กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอ ที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน
กรรมการตรวจสอบเพื่อ ใหก รรมการตรวจสอบมีจํา นวนครบตามที่ค ณะกรรมการบริษ ัท กํา หนด โดยบุค คลที่เ ปน
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ยวโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย ง ทางผลประโยชนใ ห เป น ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
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7. สอบทานงานของฝายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังตอไปนี้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําป และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรวา เหมาะสม
สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• พิจารณาการแตงตั้ง โยกยาย หรือ เลิกจาง หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
• พิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยูเสมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝา ฝน กฎหมายวา ด ว ยหลักทรั พ ย แ ละตลาดหลักทรัพ ย ขอ กําหนดของตลาดหลั กทรัพ ย หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษ ัท หรือ ผูบ ริห ารไมดํ า เนิน การใหม ีก ารปรับ ปรุง แกไ ขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา มีรายการหรือ การกระทํา ตามวรรคหนึ่ง ตอสํา นัก งาน ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย
11. ดําเนินการตามขอ (1) - (10) ขางตน ในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการของบริษัทยอย เทาที่ไดรับการ
มอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของบริษัทมารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ ก ษาหารื อ ผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท (ถ า มี ) หรื อ จ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท การขอใหพนักงานของบริษัทสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการ
ใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่กลาว
แลว ในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอย เทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชอง
ใหดําเนินการได
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บริษัทและบริษัทยอยยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงวาจางบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995)
จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอกและไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับบริษัทและบริษัท ยอย เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทและบริษัทยอยมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
(1.2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ชื่อ

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตําแหนง

1. นายโสรัชย อัศวะประภา *

ประธานกรรมการบริหาร

23/26

2. นายนวมินทร ประสพเนตร

กรรมการบริหาร

27/28

3. นายซัง โด ลี

กรรมการบริหาร

22/28

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

กรรมการบริหาร

28/28

5. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กรรมการบริหาร

27/28

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
* นายโสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดย
มีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแตงตั้งนายนวมินทร ประสพเนตร
ดํา รงตํา แหนงประธานกรรมการบริหารแทน และที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 2/2560 มีมติแตง ตั้งนางสาว
เบญจวรรณ รักวงษ ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน ดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร เพิ่มเติม
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหาร
แทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการประกอบกิจการของ
บริษ ัท ทั้ ง นี้ ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ดั ง กล า วจะต อ งเป น ไปตามนโยบาย ข อ บั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ ง ใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
2. จัดทําวิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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3. ตรวจสอบ ติด ตามการดํ า เนิน นโยบาย และแนวทางการบริห ารงานดา นตา งๆ ของบริษ ัท ใหเ ปน ไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีอํ า นาจพิจ ารณาอนุม ัต ิเ ฉพาะกรณีห รือ การดํ า เนิน การใดๆ อัน เปน ปกติธ ุร กิจ ของบริษ ัท ภายใตว งเงิน หรือ
งบประมาณประจําปตามที่ไ ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไว โดยใน
การดําเนินการใดๆ ตามที่กลาวขางตน โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจาย หรือการจัดซื้อ หรือ
จัด จา ง หรือ เชา หรือ เชา ซื้อ ที ่เ กี ่ย วกับ การดํา เนิน งานและการลงทุน ของบริษ ัท ทั้ง ที่เ กี่ย วขอ งกับ ธุร กิจ และงาน
สนับสนุน ไดในวงเงินไมเกิน 60 ลานบาท และอนุมัติการกู หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ
ของบริษัทไดในวงเงินไมเกิน 60 ลานบาท
5. ใหคณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องและภายในกําหนดเวลาดัง ตอไปนี้ ใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย
5.2 รายงานของผูตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปและงบการเงิน ราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย
5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหนาที่ของตนที่กําหนดในคําสั่งนี้ จะตอง
ประกอบดว ยกรรมการไมนอ ยกวา กึ่ง หนึ่ง ของคณะกรรมการบริห ารทั้ง หมดเขา รว มประชุม จึง จะถือ วา ครบเปน
องคประชุมในอันที่จะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกลาวได
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหกรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดทานละ
1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเทากัน ใหประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จําตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดขององคประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเปนและเหมาะสม กรรมการเพียงทานใดทานหนึ่งจะเรียกใหมีการ
ประชุ มเปนกรณีพิเศษต างหากจากการประชุมตามปกติก็ไ ด แตทั้ง นี้ ตองบอกกลาววาระการประชุมลวงหนา แก
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแกการทําหนาที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10.คณะกรรมการบริหาร จะแตงตั้งคณะทํางาน และ/หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองงานที่นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร หรือ เพื่อใหดํา เนินงานใดๆ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนา ที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อใหดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารก็ได
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11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว และ/
หรือเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่
ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีค วามขั ด แยง (ตามที่นิย ามไวใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน หรือ ประกาศคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท
(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 2 ทาน และมีรายละเอียด
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้
ตําแหนง

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายปรีชา ลีละศิธร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2/2

2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2/2

3. นายโสรัชย อัศวะประภา *

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2/2

ชื่อ

โดยมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
* นายโสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดย
มีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแตงตั้งนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ดํา รงตํา แหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแทน โดยมีว าระการดํา รงตํา แหนง เทา วาระที่เ หลือ อยูข อง
กรรมการทานเดิม
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกได
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจ ารณานโยบายและหลัก เกณฑใ นการสรรหาบุค คลที่มีคุณ สมบัติเ หมาะสม เพื่อ ดํา รงตํา แหนง กรรมการและ
ผู บ ริห ารระดับ สูง รวมทั ้ง คัด เลือ กบุค คลและเสนอชื ่อ บุค คลที ่ม ีค ุณ สมบัต ิเ หมาะสมเพื ่อ นํ า เสนอตอ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท
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2. พิจ ารณาทบทวนนโยบายและหลัก เกณฑเกี่ย วกับ การกํา หนดคา ตอบแทนและผลประโยชนข องกรรมการบริษัท
และผูบริหารระดับสูง
3. ให ข อ เสนอแนะต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ นํ า เสนอค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะเป น ผู อ นุ มั ติ
คา ตอบแทนและผลประโยชน ข องผู บ ริ ห ารระดับ สู ง ส ว นค า ตอบแทนและผลประโยชน ข องกรรมการบริ ษั ท ให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 4 ทาน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ชื่อ

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตําแหนง

1. นายโสรัชย อัศวะประภา *

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

2. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

4. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

6. นายธวัตวงศ ศิลมานนท **

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2/2

โดยมีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
* นายโสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดย
มีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแตงตั้งนายนวมินทร ประสพเนตร
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการทานเดิม
** นายธวัตวงศ ศิลมานนท ลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร และผูบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจ ารณากลั่น กรองนโยบายและแนวทางการบริห ารความเสี่ย งโดยรวมของบริษัท ซึ ่ง ครอบคลุม ถึง ความเสี่ย ง
ประเภทตา งๆ ที่สํา คัญ เชน ความเสี่ยงดา นการเงิน ความเสี่ย งดา นการลงทุน และความเสี่ย งที่มีผ ลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
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2. กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ดู แ ลและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งภายใต แ นวทางและนโยบายที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได
5. กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
8. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน และสนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในดานบุคลากร
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางานดวย
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดําเนินการ ดังนี้
9.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ประกอบดว ยกรรมการอยา งนอ ย 5 คน โดยกรรมการไมน อ ยกว า กึ่ง หนึ่ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑคุณสมบัติ
กรรมการ โดยคํา นึง ถึงความหลากหลายในโครงสรา งของคณะกรรมการ ซึ่ง พิจ ารณาความรู ความสามารถ ทักษะ
วิชาชีพ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยู
ใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่มีประสบการณ
ในธุรกิจที่จะเปนประโยชนตอบริษัท
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การสรรหากรรมการใหมจะดํา เนิน การสรรหาจากแหลง ขอ มูลหลายแหลง รวมถึง ฐานขอ มูลกรรมการจาก
สถาบันและหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ กรณียังไมสามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ ใหใชบริษัท
ที่ปรึกษาภายนอกได โดยเปนคาใชจายของบริษัท
อยางไรก็ตาม การแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึง มีห รือ จะพึง เลือ กตั้ง ในครั้ง นั้น ในกรณีที่บุค คลซึ่ง ไดรับ การเลือ กตั้ง ในลํา ดับ ถัด ลงมามีค ะแนนเสีย ง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถือ หุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน สามสว นไมได ก็ใ หอ อกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสว น
1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
9.3.2 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของ
ผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวขอ ง โดยกรรมการอิสระ มีความเปน อิสระจากฝายบริหารและผูถือ หุนรายใหญ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดย
กรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํา นาจควบคุม ของบริษัท เวน แตจ ะไดพนจากการมีลัก ษณะดัง กลา วมาแลว ไมนอ ยกวา สองปกอ น
วัน ที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีห รือเคยมี ค วามสัมพัน ธท างธุรกิจกั บ บริษัท บริษัท ใหญ บริษัท ยอ ย บริษัท รว ม ผูถือ หุน รายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพ ยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชว ยเหลือทาง
การเงิน ดว ยการรับ หรือ ใหกูยืม ค้ํา ประกัน การใหสิน ทรัพ ยเ ปน หลัก ประกัน หนี้สิน รวมถึง พฤติก ารณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปน ไปตามวิธีการคํานวณมูลคา ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุน วา ดว ยหลัก เกณฑใ นการทํา รายการที่เกี่ย วโยงกัน โดยอนุโ ลม แตใ นการพิจ ารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
6. ไมเปน หรือเคยเปน ผูใ หบ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึง การใหบ ริการเปน ที่ป รึก ษากฎหมายหรือ ที่ป รึกษา
ทางการเงิ น ซึ่ ง ได รั บ ค า บริ ก ารเกิ น กว า สองล า นบาทต อ ป จ ากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม
ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรือ ผูมีอํา นาจควบคุม ของบริษัท และไมเ ปน ผูถือ หุน ที่มีนัย ผูมีอํา นาจควบคุม หรือ
หุน สว นของผูใ หบ ริก ารทางวิช าชีพ นั้น ดว ย เวน แตจ ะไดพน จากการมีลัก ษณะดัง กลา วมาแลว ไมนอ ยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมป ระกอบกิจ การที่มีส ภาพอยา งเดีย วกัน และเปน การแขง ขัน ที่มีนัย กับ กิจ การของบริษัท หรือ บริษัท ยอ ย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับ เงิน เดือ นประจํา หรือ ถือ หุน เกิน รอ ยละหนึ่ง ของจํา นวนหุน ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทั้ง หมดของบริษัท อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 3
ป โดยบริษ ัท มีน โยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิส ระ ที่ส อดคลอ งกับ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
2.1 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรู
และประสบการณ ด า นการบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น เพี ย งพอที่ จ ะสามารถทํา หน า ที่ ใ นการสอบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงิน ได นอกจากนี้ บริษัท จะพิจ ารณาคุณ สมบัติใ นดา นอื่น ๆ ประกอบดว ย เชน ประสบการณใ นธุร กิจ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เปนตน
สํ า หรับ หลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารแตง ตั ้ง กรรมการตรวจสอบ ใหเ ปน ไปตามหลัก เกณฑแ ละวิธ ีก ารแตง ตั ้ง
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได
กรณีที่ตํา แหนง กรรมการตรวจสอบวา งลงเพราะเหตุอื่น ใดนอกจากถึง คราวออกตามวาระ ใหค ณะกรรมการบริษัท
แตง ตั ้ง บุค คลที ่ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถว นเปน กรรมการตรวจสอบเพื ่อ ใหก รรมการตรวจสอบมีจํ า นวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัท กํา หนด โดยบุคคลที่เปน กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ นตํา แหนง ไดเพีย งวาระที่เ หลือ อยูข อง
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
9.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ
สามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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9.3.4 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การแตง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคา ตอบแทนของบริษัท กระทํา โดยแตง ตั้ง กรรมการจํา นวน
หนึ่ง เปน คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคา ตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคา ตอบแทนอยา งนอ ย
จํ า นวน 1 ใน 3 ของจํ า นวนกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคา ตอบแทนตอ งเปน กรรมการอิส ระ โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองเปนกรรมการอิสระ
9.3.5 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทําหนาที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัท
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการ
บริห ารงานบริษ ัท ยอ ยใหเ ปน ไปตามแผนธุร กิจ หลัก ของบริษ ัท ตามมติข องผู ถ ือ หุ น โดยสุจ ริต ภายใตก ฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและ
รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแตงตั้งตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัท
ยอ ยและบริษ ัท รว ม เพื ่อ ดูแ ลการบริห ารงานของบริษ ัท นั ้น ใหเ ปน ไปตามนโยบายของบริษ ัท อยา งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดลงทุนอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของบริษัท ยอ ยและบริษัท รว ม
ใหมีประสิทธิภาพ และเอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การทํารายการ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอย
และบริษัทรวม
8. คณะกรรมการบริษัทมุงพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัทรวมใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
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9. คณะกรรมการบริษัทจะไดรับรายงานผลการดําเนินงานจากบริษัท ยอ ย และบริษัท รว ม และมีการพิจารณา
ผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อวางแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานตอไป
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ดู แ ลกรรมการและผู บ ริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม เ ป ด เผยต อ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. บริษัทกําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรเพื่อความ
เปนธรรมตอผูถือหุน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัท หา มไมใ ห กรรมการ ผูบ ริห าร พนัก งาน ใชขอ มูล ภายในที่เ ปน สาระสํา คัญ ตอ การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย
ของบริษ ัท และมีผ ลตอ การเปลี ่ย นแปลงราคาหลัก ทรัพ ยบ ริษ ัท ซึ ่ง ยัง ไมไ ดเ ปด เผยแกส าธารณชน เพื ่อ
ผลประโยชนของตนเองและผูเกี่ยวของ
3. บริษัท กํา หนดใหกรรมการ ผูบ ริห าร รวมถึง ผูดํา รงตํา แหนง ระดับ บริห ารในสายงานบัญ ชีห รือการเงิน ที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับ
การซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพ ยข องบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บ ริษัทจะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงินหรือ ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสํา คัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอสาธารณชนแลว
4. บริษัท กํา หนดใหกรรมการ ผูบ ริห าร รวมถึง ผูดํา รงตํา แหนง ระดับ บริห ารในสายงานบัญ ชีห รือการเงิน ที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทซึ่งบุคคลดังกลาว
รวมถึงคูสมรสและของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู มายังเลขานุการบริษัท โดยใหจัดทําและนําสงภายใน
30 วันทําการภายหลังเขารับตําแหนง นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองแจงเกี่ยวกับการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง โดยแจงอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขายตอคณะกรรมการหรือ
ผูที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วัน
ทําการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5. บริษัทกําหนดใหกรรมการ จัดทําและนําสงรายงานการมีสวนไดเสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัท กํา หนดใหก รรมการรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย และรายงานการมีสว นไดเ สีย
ใหที ่ป ระชุม คณะกรรมการบริษ ัท ทราบ โดยเลขานุก ารบริษ ัท เปน ผู จ ัด ทํ า ขอ มูล รายงานตอ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษ ัท ในคราวถัด ไป รวมถึง เปด เผยขอ มูล การเปลี ่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ยข อง
กรรมการและผูบริหารระหวางปไวในรายงานประจําป
7. บริษั ท ให ค วามสํา คัญ ตอ การป อ งกั น การใชขอ มูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน ใ นทางมิชอบ หรื อ ทํ า ให
ผลประโยชนของบริษัทลดลง หรือกอความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน สัญญาจางแรงงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
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8. บริษัท ใหค วามสํา คัญ ในการรักษาสารสนเทศที่เปนความลับ ของลูกคา โดยไมนําสารสนเทศดังกลา วมาใช
เพื่อ ผลประโยชนข องกรรมการ ผูบ ริห าร พนัก งาน และผูที่เ กี่ย วขอ ง เวน แตเ ปน ขอ มูล ที่ตอ งเปด เผยตามที่
กฎหมายกําหนด
9. บริษัทใหความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ปองกัน
การเขา ถึงขอมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลใหกับพนักงานในระดับ
ตางๆ ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและ
อยู ร ะหวา งการเจรจา ซึ ่ง เขา ขา ยการเก็บ รัก ษาขอ มูล ภายในอัน อาจมีผ ลตอ ความเคลื ่อ นไหวของราคา
หลัก ทรัพ ยข องบริษ ัท บุค คลเหลา นั ้น จะตอ งทํ า สัญ ญาเก็บ รัก ษาขอ มูล ความลับ (Confidentiality
Agreement) จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผู บ ริห าร พนัก งาน ผู ที่ฝา ฝน นโยบายการใชข อ มูล ภายในจะตอ งถูก ลงโทษทางวิน ัย และ/หรือ
กฎหมายแลวแตกรณี
9.6 นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึด
หลัก ความเสมอภาคและเทา เทีย มกัน จึง ไดสง เสริม ใหก รรมการ ผูบ ริห าร และพนัก งานตระหนัก ถึง การเคารพสิท ธิ
มนุษยชน สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบ ที่มีตอตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตอผูมีสวนได
เสียทุกฝาย
2. ใหความเสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใด และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทาง
วาจาและการกระทํา อันเนื่องจากความแตกตางทางสถานภาพ เชน สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นกําเนิด ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนโดยชอบ
ธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของตนเอง รวมถึง การเคารพในสิท ธิแ ละหนา ที่ข องบุค คลอื่น และการสรา งความสัม พัน ธอัน ดีร ะหวา งกัน
เพื่อใหพนักงานใชเปนแนวปฏิบัติ
4. รักษาขอมูลสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบจากขอมูล การเก็บขอมูล การเปดเผยหรือการนําขอมูลไปใชตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล
เวนแตเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหกระทําการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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9.7 นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใชสําหรับบริษัท
ผลงานและลิขสิทธิ์เหลานั้นถือเปนของบริษัท ตองสงมอบใหกับบริษัท ไมวาขอมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บ
ไวจะอยูในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญาของบริษัท เพื่อรักษา
ผลประโยชนและปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม “ระเบียบการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแล
การใชงานโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเชน การใชโปรแกรมคอมพิว เตอรตองผานการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทําที่
ไมถูกตอง ถือเปนการกระทําผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิ บั ติ ต นให เ ป น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ เช น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายการคา กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และ
สงเสริมใหมีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานในดานกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
5. การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายในบริษัท จะตอง
ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
9.8 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย และใหความสําคัญกับการสนับสนุนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ในอันที่จะ
สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทไดประกาศเจตนารมณเขารว มเปน
สมาชิก แนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และกํ า หนดนโยบายการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ใน
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได โดยวางพื้นฐาน
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต
และมีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางวัฒนธรรมองคกรในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น สรางจิตสํานึก คานิยมแกพนักงานในการปฏิบัติ
หนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ นโยบายตางๆของบริษัท
2. จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความ
เสี่ยง และปองกันความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พั ฒ นาระบบควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม เรื่ อ งต า งๆ ได แ ก การเงิ น การบั ญ ชี การเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล และ
กระบวนการอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให
ผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
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4. สื่อสาร เผยแพร ใหความรู แกพนักงาน และบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบาย ผานอินทราเน็ตภายใน บอรดกิจกรรม และในป 2559 มีการจัดหลักสูตร การบริหารความ
เสี่ยงและปองกันการทุจริต ใหกับผูบริหารและหัวหนางาน รวมถึงการบรรจุเรื่องนโยบายการตอตานการทุจริต
ในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหมอีกดวย
5. ไมสนับสนุนการเสนอหรือใหคาอํานวยความสะดวกหรือสินบนใดๆแกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหผูนั้นกระทํา
หรือละเวนการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
6. ไมเรียกรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหปฏิบัติหนาที่ในทาง
มิชอบ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เวนแตในเทศกาลซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเปนสิ่งที่ไมใชตัวเงินและมี
มูลคาไมเกิน 3,000 บาท
7. จัดชองทางรับแจงเบาะแส การกระทํา ที่สงสัยไดวา เปน การทุจริตคอรรัป ชั่นที่เกิดกับ บริษัท ทั้งทางตรงและ
ทางออ ม ผานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และกํา หนด
มาตรการคุมครองผูใ หขอ มูล รักษาขอ มูลของผูใ หขอมูลเปนความลับ โดยไมใ หไ ดรับความเดือ ดรอน หรือ
ความไมช อบธรรม อัน เกิด จากการแจง เบาะแส มีก ระบวนการในการสืบ สวน กํา หนดบทลงโทษผูก ระทํา
ความผิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
8. สนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพื่อประโยชนในการปองกันและสนับสนุนการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดผานการรับรองการเปนสมาชิกแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ตามมติคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ ประจําไตรมาส 3/2559
พรอมทั้งเขารับใบประกาศรับรองจาก คุณเกริกไกร จีระแพทย กรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ป
9.9 คาตอบแทนของผูตรวจสอบบัญชี
ป 2559 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีตางประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

คาตอบแทน (บาท)

คาสอบบัญชี

4,777,000

คาบริการอื่น

130,000
รวม

4,907,000

9.10 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในป 2559 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามกฎของ
ตลาดหลักทรัพย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฎอยูในนโยบาย) ลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน โดยไปรษณีย
ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททุกทานเขารวมประชุม และผูถือหุนเขารวมประชุมครบองคประชุม
2. บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมแตละวาระ และนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ใหถือคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริษัทไดรายงานสถานะผลการดําเนินงานของบริษัทอยางครบถวน ถูกตองตามความเปนจริงแกผูถือหุนของ
บริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน
4. บริษัทดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ
ที ่กํ า หนด รวมถึ ง เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารผ า นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท www.mono.co.th โดยมี ก ารเป ด เผยข อ มู ล
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบริหาร ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” และ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ขอมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ” และบริษัทมีชองทางใหผูถือหุนรายยอย
สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดทาง Email : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรื่อ งการดูแ ลการใชขอ มูล ภายใน สามารถดูรายละเอียดไดจากแบบแสดงรายการขอ มูล ประจํา ป
(แบบ 56-1) ขอ 9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน และทางบริษัทสงจดหมายแจงเตือนไมใหกรรมการและ
ผูบริหาร เปดเผยขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัทในทุกรอบกอนที่จะมีการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ในป 2559 บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เปนการ
ประเมินคุณภาพทั้งกอนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัททําได 100 คะแนนเต็ม เปนปที่สาม
ติดตอกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย ในแงการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทมี
หนวยงานบริการลูกคา Customer Service ซึ่งเปนตัวกลางในการใหบริการขอมูลขาวสารสินคาบริการของบริษัท รับขอ
รองเรียน และชวยประสานงานในการแกไขปญหาตางๆของลูกคา ในสวนของการกํากับดูแลกิจการบริษัทเปดชองทาง
ในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผาน “CG Hotline” ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทยังไมมีผูมีสวนไดเสียแจง
ขอรองเรียนใดๆผานชองทางดังกลาว
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัท เปดเผยขอ มูลสํา คัญ ทั้ง ขอ มูลทางการเงิน และขอ มูลที่มิใ ชท างการเงิน อยา งถูกตอ ง ครบถว น และ
เทาเทียมกัน ตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นตอผูถือหุน และมี
การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีนโยบายใหกรรมการและผูบ ริหารของบริษั ท รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือครองหลั กทรัพ ย โดย
เลขานุการบริษัท เปนผูจัดทําสรุปขอมูลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือ
ครองหลักทรัพยของคูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2559 ขอมูลปรากฎอยูใน
หัวขอโครงสรางผูถือหุนและการจัดการ
สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
หุนสามัญ
ชื่อ – สกุล

จํานวนหุน ณ 31 ธ.ค.*

การเปลี่ยนแปลง สัดสวนการถือหุน

ป 2559

ป 2558

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2559 (%)

2,274,699,280

2,240,234,780

34,464,500

71.06

22,900,000

22,900,000

-

0.72

17,500,000**

19,200,000**

(1,700,000)

0.55

11,135,000

11,135,000

-

0.35

2,000,000

6,000,000

(4,000,000)

0.06

6. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

7. นายปรีชา ลีละศิธร

-

-

-

-

8. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

-

-

-

-

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

6,600,000

6,600,000

-

0.21

2. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

6,600,000

6,600,000

-

0.21

3. น.ส.ปติฤดี ศิริสัมพันธ

2,050,000

2,050,000

-

0.06

4. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ

3,902,900

3,902,900

-

0.12

5. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

1,120,000

1,100,000

20,000

0.03

6. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

1,100,000

1,100,000

-

0.03

กรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก
2. นายนวมินทร ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ผูบริหาร

*

จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 3,100,935,537 หุน
จํานวนหุนที่ชําระแลวของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 3,200,935,537 หุน

**

จํานวนหุนของคุณซัง โด ลี รวมจํานวนหุนที่อยูใน ไทยเอ็นวีดีอาร 500,000 หุน

*** ในป 2559 ไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารทั้ง 14 ทาน
**** ณ 2 ธันวาคม 2559 นายโสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหลักทรัพย MONO จํานวน 68,000,000 หุน โดย
ไมมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป และ ณ 1 ตุลาคม 2559 นายธวัตวงศ ศิลมานนท ลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัท ซึ่งถือหลักทรัพย
MONO จํานวน 1,100,220 หุน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (MONO-W1)
ชื่อ – สกุล

จํานวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*
ป 2559

ป 2558

การเปลี่ยนแปลง

สัดสวนการถือ

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2559 (%)

กรรมการ
1. นายพิชญ โพธารามิก

927,694,165

927,694,165

-

62.72

-

-

-

-

3. นายซัง โด ลี

1,000,044

5,000,044

(4,000,000)

0.07

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

4,112,600

4,112,600

-

0.28

5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

-

1,071,429

(1,071,429)

-

6. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

7. นายปรีชา ลีละศิธร

-

-

-

-

8. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

-

-

-

-

1. นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน

3,214,286

3,214,286

-

0.22

2. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

3,214,286

3,214,286

-

0.22

3. น.ส.ปติฤดี ศิริสัมพันธ

700,000

867,930

(167,930)

0.05

4. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ

1,442,858

1,642,858

(200,000)

0.10

200,016

267,916

(67,900)

0.01

-

-

-

-

2. นายนวมินทร ประสพเนตร

ผูบริหาร

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

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2558 รวม 1,479,067,065 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2559 รวม 1,479,067,065 หนวย

**

ในป 2559 ไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารทั้ง 14 ทาน

*** ณ 2 ธันวาคม 2559 นายโสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหลักทรัพย MONO-W1 จํานวน 28,821,115
หนวย โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป และ ณ 1 ตุลาคม 2559 นายธวัตวงศ ศิลมานนท ลาออกจากการเปนผูบริหารของบริษัท ซึ่งถือ
หลักทรัพย MONO-W1 จํานวน 123 หนวย โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ 3 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 9 ทาน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ทาน ยังดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย และมีความเปนอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอํานาจหนาที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารไวอยาง
ชัดเจน ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติ แตใหการสนับสนุนและคําแนะนํา
ในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ประธานเจาหนาที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร ไว
อยา งชัด เจน มีก ารกํา หนดขอบเขตอํา นาจหนา ที่แ ละวงเงิน อนุ มัติ ข องฝา ยบริ ห ารในแต ล ะระดับ ไวเ ป น
ลายลัก ษณอักษรอยางชัดเจน
4. บริษัท มีขอปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสํา หรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ และเปนความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ โดยเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 ครั้งตอป เพื่อพิจารณาวาระประจําของแตละไตรมาส
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน
รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารงาน รวมถึ ง มี ก ารกระจายและแบ ง อํ า นาจหน า ที่ ใ ห กั บ
คณะอนุกรรมการชุดยอยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองขอมูล ติดตามการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดยอย และการประเมินประธานเจาหนาที่บริหาร ปละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้น เพื่อ เปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนในการดํารงตําแหนงของกรรมการไว
ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นวากรรมการแตละทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และไดอุทิศเวลาการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ในการกํากับดูแลการบริหารงาน และผลการดําเนินงานเปนอยางดี และแมวาทางบริษัท
ไมไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอยางชัดเจน แตมีหนวยงานภายใน คือ
ฝายกํากับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ ดูแล
การปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงาน
ดานกํากับดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทโมโน ยังคงขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคูไปกับการ
พัฒนาธุ รกิจที่กําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยตระหนักดีวาบริษั ทเปน สวนหนึ่งของสั งคม ในฐานะผูนําดานสื่อ ที่
สามารถเขาถึงกลุมคนในทุกระดับ กลุมบริษัท โมโน สนับสนุนใหกลุมธุรกิจขององคกร มีบทบาทสําคัญในการนําศักยภาพ
บุคลากร ทรัพยากร เขามามีสวนสรางสรรคโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ภายใตแนวคิด “รวมกันให ชวยกันทํา” (Giving
and Helping) โดยนําบริบท Creating Shared Value (CSV) เปนหนึ่งฟนเฟองชวยขับเคลื่อนเสริมสรางแผนงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม และพรอมดึงทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมตั้งแต ผูบริหาร พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา และประชาชนทั่วไป เพื่อสรางประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ และสรางรากฐานการเติบโต
อยางเขมแข็งและยั่งยืนใหกับธุรกิจ

10.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัท โมโน
คณะกรรมการบริษัท ไดว างนโยบายการดํา เนิน งานดา นความรับ ผิด ชอบตอ สัง คมตามหลัก การ 8 ขอ ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
กลุมบริษัท โมโน คํานึงถึงความเชื่อ มั่นของนักลงทุนและผูถือหุนมาโดยตลอด ซึ่งมุงมั่นในการพัฒ นา
ธุรกิจใหเจริญเติบโต ควบคูกับการดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรม ความเปนธรรม โดยวางนโยบายตางๆ ทั้ง นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ
เปนไปอยางซื่อสัตยสุจริต รวมถึงการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผาน
การทํางานอยางมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กลุมบริษัท ใหความสําคัญตอการปลูกฝง การปองกันและการตอตานการทุจริตเสมอมา โดยไดมีการวาง
ระบบปองกัน แกไข และกําหนดบทลงโทษการทุจริตคอรัปชั่นในองคกรอยางเปนรูปธรรม ตามที่ปรากฏในกฎขอบังคับ
บริษัท และขอปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ดวยการคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุมบริษัท ไดวางแนวทางในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ผานการปฏิบัติ
อยา งเทา เทีย มกัน ทั้ง ในดา นการดูแ ลพนัก งาน ลูก คา ผูถือ หุน และผูมีสว นเกี่ย วขอ งตา งๆ ทั้ง นี้ นโยบายดา นสิท ธิ
มนุษยชน ปรากฎอยูในหัวขอกํากับดูแลกิจการ
4. การปฎิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทไดวางนโยบายดูแลพนักงานตั้งแตการบริหารคาจาง การดูแลดานความเปนอยู สภาพแวดลอมการ
ทํางาน สวัสดิการ การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน โอกาสความกาวหนาเติบโตไปพรอมองคกร
และงานดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ อยางเปนธรรม และอยูภายใตกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวของ
นโยบายดานการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทปฏิบัติภายใตขอกําหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในสวนของการ
จางงาน มีการจายคาตอบแทนตามที่ตกลง และพิจารณาการปรับคาตอบแทน จากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่ง
สะทอนเปาหมายธุรกิจของบริษัทในรอบป รวมถึงพิจารณาความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานของ
แตละหนวยงานอยางชัดเจน ในสวนของสวัสดิการ บริษัทจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนทั้งดานความมั่นคง สุขภาพ และ
สรางความสุขใหกับพนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ สปอรตคลับ สวัสดิการเงินกูยืม
งานเลี้ยงสังสรรคในโอกาสตางๆ กิจกรรมที่สรางคุณธรรม จริยธรรม อาทิ งานทําบุญประจําเดือนเกิด งานชวยเหลือสังคม
ตางๆ เพื่อสรางกําลังใจใหกับพนักงาน
นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
พนัก งาน เพื่อ ใหเ ปน ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพตอ เนื่อ ง โดยใหค วามสํา คัญ ควบคูไ ปกับ การปฏิบัติง านตามหนา ที่ข อง
พนักงาน ดังนี้
 มุงมั่นพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลอง
กับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอื่นๆ ที่นํามาประยุกตเพื่อสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในที่ทํางาน โดยบริษัทสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน และถือเปนหนาที่รับผิดชอบของ
พนักงานทุกคนที่จะสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีรวมกัน
 บริษัทพรอมสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและสราง
จิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
นอกจากนี้บริษัทมีชองทางใหพนักงานสามารถแจงปญหาและขอรองเรียนตางๆ ผานหนวยงานตางๆ ที่ดูแล
เรื่องนั้นๆ รวมถึงการแจงการกระทําความผิดที่เกิดในองคกร สามารถแจงผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือผา น
ทรัพ ยากรบุค คล ดว ยวาจา หรือ เปน ลายลัก ษณ ฝา ยทรัพ ยากรบุค คลและคณะกรรมการบริษ ัท จะดํา เนิน การหา
ขอเท็จจริงเพื่อหาทางแกไข หรือลงโทษผูกระทําผิด และบริษัทจะใหความคุมครองผูแจงเบาะแส โดยไมเปดเผยขอมูล
ของผูแจง และมิใหไดรับผลกระทบตอสถานภาพการทํางาน
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นโยบายดานการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท มี น โยบายที่จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพ ความรู ความสามารถ ของพนั ก งานอย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยบริ ษั ท
ตระหนักถึงความสําคัญดานบุคลากรเสมอวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปนรากฐานของความสําเร็จ บริษัทจึงมุงมั่น
พัฒนาใหเปน “องคกรแหงการพัฒนาและเรียนรู” พรอมทั้งปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกรควบคูกันไป
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
กลุมบริษัท โมโน มุงสรางสรรคสินคาและบริการที่ไดมาตรฐาน โดยเฉพาะขอมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพ
และสามารถสรางความสุขใหกับลูกคา ผานการคัดสรรขอมูลที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกลูกคาทุกกลุม และดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดลอม
ธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน ไมไดมีผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดลอมโดยตรง แตการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปน
หนึ่งใน เปาหมายหลักที่บริษัทมุงสนับสนุน กลุมบริษัท โมโน ไดใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ใน 2 มิติ
1) มิติดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 2) มิติดานการปลูกฝง จิตสํา นึกรักสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกอยางตอเนื่อง
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ดวยสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของสังคม กลุมบริษัท โมโน พยายามเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชุน
ในบริเวณใกลเคียง และชุมชนที่อยูในถิ่นทุรกันดาน เพราะเชื่อวาชุมชนที่ดี ยอมกอใหเกิดสังคมคุณภาพ และนําไปสู
ความเจริญรุงเรืองของประเทศตามลําดับ
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึง่ ไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
ในโลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี จากการที่ทางกลุมบริษัท
โมโน มีธุรกิจหลักดานสื่อดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย ที่มีความหลากหลาย ทําใหใชประโยชนจากสื่อที่มีในการสงเสริมการ
ประชาสัมพัน ธง านด า นความรั บ ผิดชอบตอ สังคม และสิ่ง แวดลอ มของกลุมบริษัท แสวงหาแนวรว มจากภายในและ
ภายนอก อีก ทั ้ง เปน กระบอกเสีย งใหก ับ โครงการหรือ กิจ กรรมอื ่น ๆ ที ่ม ีส ว นชว ยใหส ัง คมนา อยู  นอกจากนี ้ย ัง นํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมม าใชใ นการบริห ารจัด การงานภายในองคกร ใหมีค วามทันสมัย ลดการใชท รัพ ยากรตา งๆ และ
ควบคุมตนทุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เปาหมายการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
 เปาหมายที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก สรางความรูความเขาใจในวัตถุประสงคการทําประโยชนเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ถูกตองแกพนักงาน หรือผูเขารวมกิจกรรม และ เนนการเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
 เปาหมายที่ 2 : เพิ่มชองทางสื่อ สรางเครือขายจิตอาสา สรางชองทางเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ
ขาวสาร โครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองคกร กระจายขาวสารและความเคลื่อนไหวตางๆ
ใหไดอยางทั่วถึง และสรางพันธมิตร เพื่อรวมเปนเครือขายจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คายอาสาจาก
สถานศึกษาตางๆ ลูกคา ประชาชนทั่วไป เพื่อผสานความรวมมือกันสรางประโยชนแกสวนรวม
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กลยุทธในการดําเนินงาน
กลุ ม บริ ษั ท โมโน ได ว างแผนโครงการและงบประมาณประจํ า ป ใ นการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดลอม โดยแตละธุรกิจภายในกลุมบริษัท ไดมีบทบาทในการสนับสนุน และชวยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ตามความเชี่ยวชาญของแตละธุรกิจ และดวยความเปนธุรกิจสื่อ ทําใหบริษัทสามารถใชชองทางตางๆ ที่หลากหลาย
ในการเผยแพร ประชาสัมพันธโครงการตางๆ โดยมีโครงการที่แตละธุรกิจเขาไปมีสวนรวม
10.2 การดําเนินงาน และการจัดทํารายงาน
กระบวนการการจัดทํารายงาน
ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม กลุมบริษัท โมโน ไดยึดตามหลักการ 8 ขอ ที่จัดทําโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียซึ่งประกอบดวย ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ บริษัท ไดจัดทําแผนงานโครงการและดําเนินงานจัดกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมเปนประจําทุกป โดยมีความ
สอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไวขางตน
การดําเนินงาน
ที่ผานมา กลุมบริษัท โมโน ไดดําเนินงานดานกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ดังนี้
 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
กลุมบริษัท โมโน ใหความสําคัญกับการประกอบกิจการดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
เชน ความเปน ธรรมตอ ผูถือ หุน ลูกคา ตลอดจนพนัก งานและสัง คม ตามหลัก การดํา เนิน ธุรกิจ อยา งมีจริย ธรรม
ภายใตก ารกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนดขอพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณกรรมการผูบริหาร และพนักงาน ไดแก การ
ดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนากิจการใหเติบโต สรางผลตอบแทนที่ดีที่สุดใหกับ
การลงทุนของผูถือ หุนอยางตอ เนื่อ ง โดยยึดหลักการปฏิบัติอ ยางเสมอภาคเทา เทียมกันตอ ผูถือ หุน การปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ในชวง 2 ปที่ผานมา ที่บริษัทไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
( Collective Action Coalition ) บริษัทไดดําเนินการตั้งแตการศึกษาโครงการ การประกาศนโยบายการตอตานการทุจริต
การวางแนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง การสื่อสาร
ภายในบริษัท โดยการสื่อสารผานเว็บไซตอินทราเน็ตภายใน มีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน และการปฐมนิเทศใหกับ
พนักงานใหม และการสื่อสารนโยบายสูภายนอก การแจงนโยบายการใหและรับของขวัญกับคูคาทางธุรกิจ ตลอดจน
การสื่อสารผานทางเว็บไซตของบริษัท ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” การติดตามการปฏิบัติของสวนงานตางๆ
ทั้ง สวนงานขายและการตลาด สวนงานจัดซื้อและทําสัญญา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บ
รักษาขอมูล โดยมีการสอบทาน และการตรวจสอบโดยฝายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทําใหบริษัท
ผานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น และไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ในไตรมาส 3/2559 ซึ่งมีสถานะการรับรอง 3 ป ทั้งนี้ บริษัทมีชองทางรับเรื่อง
รองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงการแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต ทั้งจากพนักงานเอง
และผูมีสวนไดเสียอื่น โดยในป 2559 ไมพบรายงาน หรือการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท
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นอกจากนี้ธุรกิจสื่อทีวี โดยชอง MONO29 ไดเปนสื่อกลางในการสนับสนุนโครงการขององคกรตอตาน
คอรรัปชั่น (ประเทศไทย) โดยเผยแพรคลิปวิดีโอเรื่องกรรมสนองโกง ตอน “เงินรอน” และ “เงินบาป” และเผยแพรสารคดี
สั้น “ชุดปฏิรูปการขจัดคอรรัปชั่น” รวมถึงการนําเสนอขาวสารวันตอตานคอรรัปชั่น ป 2559 นายกรัฐมนตรีรวมพลัง
เปดไฟไลโกงที่ทองสนามหลวง ผานรายการทันขาวเชาของสถานี
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทใหความสําคัญตอการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่ง
ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีความเขาใจและปฏิบัติงานโดยคํานึงการเคารพ
สิท ธิมนุ ษ ยชน สิท ธิ ห นา ที่ และความรับ ผิ ด ชอบ ที่ มีตอ ตนเอง บุคคลอื่น และผู มีสว นไดเสี ยทุกฝ า ย นอกจากนั้น ยั ง
เสริมสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ดวยการไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใด ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ไมกระทํา
การละเมิดขอมูลความเปนสวนตัว หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลดังกลาว พรอมทั้งวางแนว
ทางการติดตามกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิใหเขาขายการกระทําการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกลาว
 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
กลุมบริษัท โมโน ปฏิบัติตอ พนั ก งานตามกฎหมายแรงงานอย า งเครง ครัด ดูแ ลพนัก งานเสมือ นคนใน
ครอบครัว และตองการใหพนักงานทํางานอยางมีความสุขในบรรยากาศที่สะดวกสบาย พรั่งพรอมดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกตา งๆ ในที่ทํา งาน ดูแ ลการบริห ารคา ตอบแทนที่เ หมาะสม และมอบสวัส ดิก ารที่ดี จัด ทํา ประกัน สุข ภาพ
ประกัน ชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน และจากการปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ในป 2559 มีการเกิดอุบัติเหตุ 1 ราย จากการถายทํารายการนอกสถานที่ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
พนักงานไดเขารับการรักษาโดยใชประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่บริษัทจัดให
นอกจากนี้ บริษัท ไดสง เสริม การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาความรูแ ละศัก ยภาพดา นตา งๆ และจัดรูป แบบการ
เรียนรูและการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้
 การเรียนรูผานประสบการณและลงมือทํางานจริง (Experience) เปนการสอนงานและถายทอด
ความรู ประสบการณใ นงานผา นหัว หนา งาน และสนับ สนุน ใหพ นักงานกลา คิด และทํา สิ่ง ใหมๆ ในงาน หรือ เรีย กวา
On the job training ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางแทจริง
 การถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปดโอกาสใหพนักงานทุก
ระดับที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ไดถายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผานกระบวนการ 3 แบบ ไดแก Tutor
(แบบหองเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรูที่นําเสนอและความ
ถนัดของผูถายทอด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปดโอกาสใหผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ได
แนะนํา (Coaching) และใหคําปรึกษา (Consulting) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และคําแนะนํา
ในการทํางานรวมกัน ผานการประชุมและชวงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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 การศึกษาหาความรูและอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝกอบรมที่เหมาะสม ตามความ
ตองการของแตละหนวยงาน และเปดโอกาสใหแตละระดับตําแหนงเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่จําเปนและเหมาะสม
ตอการทํางาน และพรอมสนับสนุนการจัดสงอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทํางานอยาง
ตอเนื่อง
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทไดจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเปนจํานวนทั้งสิ้น 2.66 ลานบาท
และมีพนักงานเขารวมการฝกอบรมทั้งสิ้นประมาณรอยละ 64.74% ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
นอกจากนี ้ ยัง สนับ สนุน ใหพ นัก งานเขา รว มกิจ กรรมการแขง ขัน กีฬ าเพื ่อ เชื ่อ มสัม พัน ธไมตรีก ับ
ผูประกอบการในกลุมธุรกิจเดียวกัน อยาง การแขงขัน แบดมินตัน ทีวีสามัคคีคัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีสถานีโทรทัศนเขารวมการ
แขงขัน 14 ชอง และการแขงขัน ดิจิตอลทีวี บาสเกตบอลแมตช ครั้งที่ 2 ซึ่งมีสถานีโทรทัศนเขารวมการแขงขัน 7 ชอง ซึ่ง
พนักงานในกลุมบริษัทสามารถควาชัยชนะไดทั้ง 2 รายการ
 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ในฐานะผูใหบริการดานสื่อ บริษัทใหความสําคัญกับการเสนอขอมูลตางๆที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาอยางครอบคลุม ทั้งสาระ ขาวสาร บันเทิง อยางสถานีโทรทัศนชอง MONO29 ไดผลิตรายการ
เพื่อนําเสนอเรื่องราวที่เปนประโยชนตอสังคม อยาง รายการ “ทันขาวเชา ชวงแชรแมน : เปดแผนคนทําดี” ซึ่งนําเสนอ
บุ ค คลผู เ ป น แบบอย า งที่ ดี ใ นด า นต า งๆ พร อ มทั้ ง นํา เสนอสารคดี และพระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใหประชาชน สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนอมนําเอาคําสอน และหลักการ
ทรงงาน เปนตนแบบในการดําเนินชีวิตและการทํางาน และกลุมบริษัท โมโน สวนธุรกิจ MONO MUSIC ไดจัดทํา
บทเพลงถวายความอาลัย ในชื่อ “มองบนฟา” เพื่อเทิดพระเกียรติ รวมหัวใจภักดีถวายองคพอหลวง
รวมถึง บริษัทมีหนวยงานที่ดูแลลูกคาและผูบริโภคในแตละธุรกิจ อาทิ หนวยงาน Call Center ที่สามารถ
ใหขอ มูลการบริก ารและชว ยเหลือ แกไ ขปญ หาใหกับ ลูก คา ที่ใ ชบ ริการโทรศัพ ทเ คลื่อ นที่ หนว ยงานที่ดูแ ลเว็บ ไซต มี
ชองทางติดตอกับเว็บมาสเตอรในทุกเว็บไซต และชองทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อรับขอรองเรียน ปญหา และแนะนําการ
ใชงานบริการตางๆ รวมถึงการติดตอโดยตรงมายังบริษัท
 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เปนหนึ่งในเปาหมายหลักของบริษัท โดยเนนใน 2 มิติ คือ
1) มิติดานอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากการจัดกิจกรรมภายนอกเพื่ออนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ในสวน
ของกิจกรรมภายใน บริษัทมีการสื่อสารภายในองคกรอยูเสมอ เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงเรื่องการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา และประหยัด โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม อาทิ การใชกระดาษสองหนา การนําอุปกรณการออกกิจกรรมมาดัดแปลง
และนํากลับมาใชใหม การใชวัสดุที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภายใน ไดเอาระบบเทคโนโลยีเขามา
จัดสรรการใชทรัพยากร ควบคุมตนทุนใหมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บขอมูล ซึ่งไมมีธุรกิจใดในกลุมบริษัทที่ทําให
เกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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2) มิติดานการปลูกฝงจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม บริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานและศิลปนของบริษัท
เขารวมทํา กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอ มทั้งในสวนที่จัดโดยบริษัท และเครือ ขา ยพันธมิตรทางธุรกิจ และสรางจิตสํา นึกรัก
สิ่งแวดลอมในวงกวาง ไปสูเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผานโครงการที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมตางๆ เชน งาน “ยูนิค รันนิ่ง
เขาใหญ ฮาลฟ มาราธอน 2559” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรักษาผืนปามรดกโลก โดยรายไดสนับสนุนอุปกรณการดูแลรักษาพื้นที่
อุท ยานแหงชาติเขาใหญใ หอุดมสมบูรณ และกิจกรรมปนจักรยานทองเที่ยว “A Long Way Home ปนเลียบเลาะ
คัน คลองทองวัฒนธรรมไทย-ลาว-ญวน" ซึ่งจัดโดยสํานักพิมพเฮอร ภายใตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ รวมกับการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานลพบุรี เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวิถีเกษตร และวัฒนธรรมพื้นบาน ซึ่งรวมเดินทาง
ไปกับสองนักเขียนจากหนังสือ “A Long Way Home 71 วัน ปลายทางคือบาน ระหวางทางคือเรา”
 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษ ัท ตระหนัก ถึง การเปน สว นหนึ่ง ของสัง คม จึง ไดรว มพัฒ นาชุม ชนทั้ง บริเ วณใกลเ คีย ง และในถิ ่น
ทุรกันดาร โดยการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด สําหรับปนี้ บริษัทยังคงดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ใหเขมแข็งและยั่งยืน
กลุมบริษัท โมโน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใหการสนับสนุนในหลากหลายดาน
1) ดานการศึกษาและการกีฬา ดําเนินการสรางอาคารเรียนใหกับโรงเรียนในชนบทมาอยางตอเนื่อง การ
จัดโครงการสอนบาสเกตบอลใหกับโรงเรียนมากมาย การสนับสนุนการแขงขันกีฬาตางๆ และการใหเงินชวยเหลือ
โครงการหรือกิจกรรมของสถาบันศึกษา
2) ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาส บริษัทบริจาคเงินใหกับสถานสงเคราะห และมูลนิธิตางๆ อาทิ มูลนิธิ
คนพิการไทย สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย มูลนิธอิ าสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯลฯ
 การมีน วัตกรรมและเผยแพร น วัต กรรมซึ่ง ไดจ ากการดํา เนิน งานที่มีค วามรับผิ ดชอบต อสัง คม
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
ภารกิจสําคัญของกลุมบริษัทโมโน การเชี่อมโยงสื่อทีวี และสื่อออนไลน ชวยพัฒนาและผลักดันวงการกีฬา
ระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬาบาสเกตบอล ในป 2559 บริษัทเปดใชสนามบาสเกตบอล Stadium 29 ซึ่งเปน
สนามที่ไ ดม าตรฐาน และทัน สมัย ที่สุด ในประเทศ เพื่อ ใชเ ปน สนามการแขง ขัน บาสเกตบอลระดับ ชาติ โดยใหก าร
สนับสนุนการจัดการแขงขันบาสเกตบอล ทั้ง 5th SEABA STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และ THAILAND
BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) และกลุมบริษัท ไดสงสโมสร โมโน แวมไพร และสโมสร โมโน ทิวไผงาม เขารวม
การแขงขัน ซึ่งทีมบาสเกตบอล โมโน แวมไพร สามารถควารางวัลชนะเลิศ THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559
(TBL) เปน สมัย ที ่ 2 และในการแขง ขัน หลายแมตชเ ปด ใหเ ด็ก เขา ชมฟรี นอกจากนี ้ย ัง รับ ชมการแขง ขัน โดยการ
ถายทอดสดผานชอง MONO29 MONO PLUS และเว็บไซต Mthai.com เพื่อสรางความนิยมในแวดวงกีฬา อันจะนําไปสู
การพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลตอไปในอนาคต
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การวางรากฐานการกีฬาตั้งแตระดับเยาวชนถึงระดับอาชีพเปนสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง บริษัท ไดจัด
โครงการ ปลุกฝนยัดหวง เยาวชนไทย (Mono Basketball Dream) โดยการพานักบาสเกตบอลอาชีพในสังกัดโมโน ไป
ถายทอดประสบการณ และสอนทักษะการเลนบาสเกตบอลใหกับเยาวชนอยางเขมขน และโครงการ Mono Vampire
Back to School เปนการพานักบาสเกตบอลไปจัดกิจกรรมแสดงเทคนิคการเลนบาสเกตบอลใหกับเด็กนักเรียน เพื่อสราง
แรงบันดาลใจใหกับเยาวชน รวม 14ครั้ง และมีเยาวชนเขารวมกวา 2,000 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม Mono Basketball Dream
- โรงเรียนสตรีวิทยา 2
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
- โรงเรียนสารวิทยา
- โรงเรียนชลประทานวิทยา
- โรงเรียนวัดขุนซอง
- สนามกีฬา จังหวัดตรัง
- สนามกีฬา จังหวัดกําแพงเพชร

กิจกรรม Mono Vampire Back to School
- โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี
- โรงเรียนเซนตฟรังซีสเซเวียร
- โรงเรียนศรีบุณยานนท
- โรงเรียนระยองวิทยาคม
- โรงเรียนบีคอนเฮาส แยมสอาดรังสิต

10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลตอความรับผิดชอบตอสังคม
นับตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการ การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โมโน ยังไมพบประเด็นการสรางผลกระทบตอความ
รับผิดชอบตอสังคม
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
นอกเหนือจากการดําเนินงานดังกลาวขางตน ป 2559 บริษัทไดจัดทําโครงการ หรือใหการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม มาอยางตอเนื่อง ดังนี้
- โครงการสรางอาคารเรียนโมโน กรุป 7 ใหแกโรงเรียนวัดขุนซอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได
ดําเนินการสนับสนุนอาคารเรียนตอเนื่องเปนปที่ 7
- โครงการ “Village to the world : ปฏิบัติการเพิ่มมูลคายกระดับการทองเที่ยวชุมชน” ซึ่งจัดโดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมกับ 9 หนวยงานพันธมิตร (ซึ่งรวมถึงกลุมบริษัท โมโน) เปดตัว 10 ชุมชน
ตนแบบนวัตกรรมการทองเที่ยวชุมชน ซึ่ง CSR Outing เชิญชวนกลุมองคกรตางๆเขารวม เพื่อสรางคุณคา
และเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวรูปแบบใหม เปดโอกาสใหชุมชนมีชองทางจากการหารายได และพึ่งพา
ตัวเองได ทั้งนี้ทางกลุมบริษัท โมโน เลือกทํา CSR Outing กับชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎรธานี พรอมกันนี้
ยังไดความรวมมือจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมาชวยสนับสนุนการโปรโมทชุมชน
- โครงการ “ทําไดทําดี” ซึ่งเปนโครงการนํารอง ที่เปดโอกาสใหพนักงานนําเสนอโครงการพัฒนาบานเกิด
ของตนเอง โดยโครงการแรก ไดสนับสนุนเครื่องเลนสนาม และสมทบทุนโครงการอาหารเสริม (นม) แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทรัพยเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
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-

-

โครงการที่ ส นั บ สนุ น ให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานร ว มทํ า บุ ญ ในโอกาสต า งๆ รวมถึ ง ร ว มทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุท ธศาสนา ไดแ ก การทํา บุญ ไถชีวิต โค – กระบือ จํา นวน 58 ตัว เพื่อ ถวายเปน พระราชกุศ ล ณ
โรงฆา สัตวเทศบาลเมืองปทุมธานี การรวมสรางพระประธาน ณ วัดเขตรนาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี
การรวมสรางพระอาทิจจพิชญพุทธเจา ณ วัดวีระธรรม จังหวัดสกลนคร การรวมสรางพระอุปคุต ณ
วัดทา ไม จังหวัดสมุทรสาคร การทอดกฐินสามัคคี เพื่อสรางศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอโศการาม 2 จังหวัด
ปทุมธานี
กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ป 2559 ณ ศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการบริจาคของขวัญวันเด็ก
ใหแกโรงเรียน ศูนยเยาวชน เทศบาล และหนวยงานตางๆ
กิจกรรมกาวสูปที่ 3 ของชอง MONO29 สงความสุขใหเด็กๆ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
งานแข ง ขั น บาสเกตบอลนั ก เรี ย น “สพฐ. - สปอนเซอร เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินินาถ” รอบชิงแชมปประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรม
และแจกของรางวัลในงาน

รวมถึง การสนับสนุนเงินชวยเหลือผานโครงการตางๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึง
มูลนิธิ ชมรม สมาคม และองคกรตางๆ อาทิ
- โครงการ พีเอสไอ เติมฝน…ปนน้ําใจ โดยมูลนิธิพีเอสไอ ซึ่งมอบทุน การศึกษาและอุปกรณใหกับ
โรงเรียนที่ขาดแคลน
- โครงการ พี่สอนนอง ปลูกปญญา พรอมมอบความอบอุน โดยมูลนิธิอินเตอรลิ้งคใหใจ
- โครงการ ชวยเหลือเด็กกําพรา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมูลนิธิอะมีรุลมุอมินีน
- โครงการ ลอเลื่อนเพื่อคนพิการ โดยมูลนิธิคนพิการไทย
- โครงการ สัม มนาเชิง วิช าการ ทรัพ ยสิน ทางปญ ญาและการคา ระหวา งประเทศกับ การขับ เคลื ่อ นสู
แนวโนมสําคัญของโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยศาลทรัพยสินทางปญญาฯ
- กิจกรรม งานกาชาด โดยสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
- กิจกรรม การกุศล บานนาสัญญารัก (ศาสตร ศิลป ประเพณีไทย) โดยโครงการหัวใจสีขาว
- กิจกรรม การพัฒนาการศึกษา โดยคุณไพรวัลย ยาปญ (ครูมด)
- กิจกรรม วันครบรอบกอตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 164 ป
- กิจกรรม คอนเสิรตคลายเครียดเพื่อการกุศล โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
- กิจกรรม การแขงขันกอลฟการกุศล ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จัดโดยสมาคม
นั ก เรี ย นเก า เยอรมั น ในพระบรมราชู ป ถั ม ป เพื่ อ หารายได ส มทบทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล และงาน
สาธารณประโยชนของสมาคม
- วันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ครบรอบปที่ 58 สนับสนุนเงินเพื่อชวยเหลือทหารที่ปกปองอธิปไตย
- วันครบรอบการกอตั้งสถานี NBT ปที่ 28 สนับสนุนเงินเพื่อสรางตึกผูปวยใน สถาบันกัลยาณราชนครินทร
- วันครบรอบ 46 ป ไทยทีวีสีชอง 3 สนับสนุนเงินเพื่อผูปวยยากไรโรงพยาบาลศิริราช
- ศิริราชมูลนิธิ
- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
- สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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อีกทั้ง บริษัทใหความสําคัญกับการสนับสนุนดานกีฬา ดวยตระหนักวากีฬานอกจากชวยใหสุขภาพแข็งแรง
แลว ยังชวยลดปญหายาเสพติด และสรางความสามัคคีอีกดวย โดย ชมรมวิ่งในนาม MONO Runner ไดเขารวมกิจกรรม
วิ่งเพื่อการกุศลอยางตอเนื่อง ไดแก
- งาน เดินวิ่งการกุศล แบงน้ําใช ปนน้ําใจ สูภัยแลง มินิมาราธอน โดย ไทยพีบีเอส
- งาน สุโขทัย มาราธอน 2016 เพื่อจัดซื้อชุดและอุปกรณดูแลรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
- งาน 12 สิงหา ฮาลฟ มาราธอน กรุงเทพ 2016 เพื่อสมทบทุน ศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเตานม)
- งาน EGAT CHARITY GREEN RUN 2016 เพื่อเปนทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียนผูดอยโอกาส
- งาน BIG BLUE RUN – CHARITY4KIDS เพื่อสมทบทุน มูลนิธิบานภูมิเวท
- งาน RUN FOR FAMILY 2016 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิเครือขายครอบครัว
- งาน SUPER SPORT 10 MILES INTERNATIONAL RUN 2016 สนับสนุนผาเย็นใหกับนักวิ่ง
โดยรายละเอียดขาวของกิจกรรมตางๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมไดที่ http://www.mono.co.th/CSR.aspx
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
(1995) จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตป 2550 เพื่อทําหนาที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการดําเนินการแกไขของบริษัท โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
สําเนารายงานใหกับฝายบริหารที่เกี่ยวของเปนประจําทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกทาน
เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําป 2559
โดยการซักถามขอมูลจากผูตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัททั้ง 5 ดาน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
สวนที่ 1 การควบคุมภายในองคกร
บริษัท มีการกําหนดเปา หมายการดํา เนิน ธุรกิจ จัดทําแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสรางองคกร และ
กําหนดอํานาจความรับผิดชอบอยางเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกดาน มีการ
จัดทํา นโยบายการกํากับดูแลกิจการใหผูบริหารและพนักงานใชยึดเปนแนวทางในการปฎิบัติตาม เพื่อใหองคกรมีการ
ควบคุมภายในที่ดี และเติบโตอยางยั่งยืน
สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุม โดย
ทําหนาที่ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงอยางรอบดาน ทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน
บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดไว รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีเกิดเหตุการณรายแรงที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบดวย

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

และการบริหารความเสี่ยง

อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มี
การบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบัง คับที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางถูกตองและเปนที่นาเชื่อถือ
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12. รายการระหวางกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2559
บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัทในกลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ความสัมพันธ
- JAS กับบริษัทมีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก ซึ่งถือหุนในบริษัท รอยละ 71.06 และถือหุนใน JAS รอยละ 60.18

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

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

- บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (“TTTI”)

- TTTI ประกอบธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร
- TTTI กับบริษัท มีกรรมการรวมกัน คือ นายพิชญ โพธารามิก โดยนายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามใน TTTI และบริษัท
- TTTI ถือหุนโดย TTTBB รอยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุนโดย ACU รอยละ 99.20 โดย ACU เปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย JAS รอยละ 100.00

- บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด (“JASTEL”)

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

- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด (“PA”)

- PA ประกอบธุรกิจใหเชาพื้นที่สํานักงานในอาคาร 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
- 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 98.33
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บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

- 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. นายพิชญ โพธารามิก

- นายพิชญ โพธารามิก เปนกรรมการและผูถือหุนในบริษัท รอยละ 71.35
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บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกัน โดยเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรม ดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
บริษัทที่เกี่ยวของ
1.บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.14

การใหบริการสงขอความสั้นดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ เชนเดียวกับ

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

การให บ ริ ก ารแก ลู ก ค า องค ก รรายอื่ น โดยที่ บ ริ ษั ท มี ค วามพร อ มด า น

(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่ใหบริการ

บุคลากร อุปกรณ และความชํานาญในการใหบริการ ตลอดจนมีการคิด
ราคาเทียบเคียงไดกับที่เรียกเก็บจากลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการทํา
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
ตนทุนและคาใชจาย
บริ ษั ท ย อ ยจ า ยค า บริ ก ารโทรศั พ ท พื้ น ฐานให แ ก TTTBB เพื่ อ

0.08

การที่บริษัทยอยใชบริการระบบโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการ

ดําเนินธุรกิจใหบริการสํารองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท

ธุรกิจปกติ และอัตราคาบริการเปนอัตราตลาด จึงเห็นวาการทํารายการมี

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

ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ตกลงกัน

2.บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด

รายไดจากการขายและใหบริการ
- บริษัทและบริษัทยอยใหบริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต นิตยสาร

20.24

ทีวีดิจิตอล และวิทยุแก TTTI

การใหบริการสื่อโฆษณา และใหบริการใชลิขสิทธิ์ภาพยนตรดังกลาว
เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อเปนชองทางในการ

- บริษัทยอยใหบริการลิขสิทธิ์ภาพยนตรแก TTTI

0.04

โปรโมทบริการของ TTTI โดยมีการคิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการ

- บริ ษั ท ให บ ริ ก ารส ง ข อ ความสั้ น ให แ ก ลู ก ค า ของ TTTI

0.01

แก ลู ก ค า รายอื่ น ทั่ ว ไป ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว า การทํ า รายการมี ค วาม

(Corporate SMS) ตามจํานวนและหมายเลขที่ใหบริการ

สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 105

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
2.บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (ตอ)

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

11.17

การเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทและบริษัทยอยจายคาเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอร (CoLocation)

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

- บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่เกี่ยวโยงกันใหแก TTTI ดังนี้

16.29

การใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดังกลาว เปนรายการ
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร ที่มีความ

1) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในธุรกิจสื่อ

พรอมดานระบบ และอุปกรณตางๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีสํานักงาน

ทีวี ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต และธุรกิจสื่อวิทยุ

ตั้งอยูภายในอาคารเดียวกัน ทําใหมีความสะดวกในการดูแล และการ

2) คาใชสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในสํานักงาน

ประหยัดคาใชจา ยในการเดินทาง ประกอบกับอัตราคาบริการเทียบเคียง
ได กั บ ราคาบริ ก ารของผู ประกอบการรายอื่ น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น วา การทํ า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
- บริษัทและบริษัทยอยจายคาบริการโทรศัพทพื้นฐานใหแก TTTI

0.93

การใชบริการโทรศัพทพื้นฐานดังกลาว เปนรายการธุรกิจปกติ และอัตรา

เพื่อดําเนินธุรกิจโดยบริษัทใชเลขหมายเพื่องาน Call center

การค าบริก ารเป นอัตราตลาดและเทียบเคียงไดกับการใชบริก ารของ

และ บริษัทยอยใชบริการเลขหมายเพื่องานสื่อสารที่เกี่ยวของ

ผู ป ระกอบการภายนอกอื่ น ๆ

กับงานสํานักงาน

สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

จึ ง เห็ น ว า การทํ า รายการมี ค วาม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 106

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
3.บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.33

การใชบริการโครงขายโทรคมนาคมดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ โดย

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทจายคาใชบริการโครงขายโทรคมนาคมใหแก JASTEL
เพื่อเชื่อมโครงขายจากอาคารจัสมิน ถึง DTAC (รังสิต)

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

- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยจ ายค า เช าพื้ น ที่ ว างเครื่ อ งเซิ ร ฟ เวอร

0.98

คาเช าพื้ น ที่วางเครื่ อ งเซิ รฟเวอร ดัง กล าวเป นรายการธุ รกิ จปกติ โดย
JASTEL เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ

(Co-Location) ใหแก JASTEL

ตางๆ (Infrastructure) และมีบริการใหเชาพื้นที่วางเครื่องเซิรฟเวอรซึ่ง
เปนหองที่มีลักษณะเฉพาะใหแกบริษัท โดยราคาคาบริการเปนราคา
ตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

4.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทและบริษัทยอยจายคาใชจายอาคาร เชน คาไฟฟา, คา

17.75

การใหบริการของกลุมบริษัทดังกลาวเปนรายการปกติของกลุมบริษัท

รักษาความปลอดภัย, คาบริการที่จอดรถ ซึ่งเปนการจายตาม

โดย PA เปนเจาของอาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร และ

สัญญา

เรียกเก็บคาบริการดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น
ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 107

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
5.บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทจายคาบริการ Internet Corporate leased line ใหแก

0.18

JINET

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

6. บริษัท โตโยตา พีเอส เอ็นเตอรไพรซ จํากัด

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทและบริษัทยอยจายคาซอมแซมบํารุงรักษา ตรวจ เช็ค

0.40

สภาพเครื่องยนตของยานพาหนะที่ใชในการดําเนินงาน

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

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

รายไดจากการขายและใหบริการ
- กลุมบริษัท JAS ใหเงินสนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงาน

0.20

กิจกรรมทางการตลาด ใหแกบริษัทยอยตามที่ตกลงในสัญญา

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธ และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการ
คิดราคาเชนเดียวกับการใหบริการแกลูกคารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นวาการ
ทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

8.บริษัท กรีนสตาร เอ็นไวรอนเมนท จํากัด

รายไดจากการขายและใหบริการ
- บริษัทยอยมีรายไดจากการจําหนายหนังสือเกาในลักษณะ
การขายเปนเศษกระดาษเพื่อนําไปทําลาย โดยราคาขายสูง

0.68

รายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ รายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

กวาราคาที่ บริษัทยอยจําหนายใหแกคูคารายอื่นและไมต่ํา
กวาราคาตลาด
สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 108

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
9.บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด

ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.80

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทยอยจายคาบริการไฟฟาสํารอง สําหรับหองสตูดิโอที่ใช
ถายทํารายการตางๆ

ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุและมีราคา
ยุติธรรม

10. นายพิชญ โพธารามิก

ตนทุนและคาใชจาย
- บริษัทยอยจายคาตอบแทนสิทธิ์ในการถายทอดการแขงขัน

0.36

กีฬาบาสเกตบอล Stankovic Cup 2016

รายการดังกลาวเปนรายการคาใชจายปกติ และมีอัตราคาบริการเทากับ
ราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ลักษณะรายการระหวางกัน

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2559
รับ/ใชไป

ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริษัทและบริษัทยอยจายคาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงาน

39.76

รายการดังกลาวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุมบริษัท โดย PA เปน

บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด

เชาพื้นที่
ของกลุมบริษัท

เจาของอาคารจัส มิน อิ นเตอรเนชั่ นแนล ทาวเวอร บริการใหเชาพื้น ที่
อัตราคาเชาและคาบริการเปนตามมาตรฐานเดียวกับผูเชารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

สวนที่ 2 หัวขอที่ 12 รายการระหวางกัน หนา 109

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงิน
 ผูสอบบัญชีของบริษัท
ป

ชื่อผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

2557

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

3930

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

2558

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน

3930

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

2559

นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล

5874

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัทผูสอบบัญชี

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป 2557 - 2559 ผานการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีขางตน
ซึ่ง เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย งบการเงิน
สําหรับป 2557 - 2559 ของบริษัทยอยในประเทศบางแหงไดผานการตรวจสอบ โดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน
กับผูสอบบัญชีขางตน สวนงบการเงินป 2557 - 2559 ของบริษัทยอยในตางประเทศผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น
ในแตละประเทศ
งบการเงินสําหรับป 2557 - 2559 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบ และ
มีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสว นของผูถือ หุน และ
กระแสเงินสด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สวนที่ 3 หัวขอที่ 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 110

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ป 2559
ลานบาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
คาใชจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในการรวมคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

86.81
0.23
529.53
8.83
22.90
25.78
674.08

ป 2557 1/

ป 2558
%

1.61
0.01
9.82
0.16
0.42
0.48
12.50

9.13
0.17
51.23
0.95
777.36 14.42
1,951.97 36.20
1,585.57 29.41
210.85
3.91
131.47
2.44
4,717.58 87.50
5,391.66 100.00

ลานบาท

194.29
0.22
554.26
9.91
36.59
41.40
836.67

%

3.68
0.00
10.50
0.19
0.69
0.79
15.85

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

ลานบาท

598.07
400.00
577.61
7.74
54.32
21.45
1,659.19

%

11.08
7.41
10.70
0.14
1.00
0.40
30.73

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

หมายเหตุ : 1/ งบการเงินป 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลตามงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ป 2559
ลานบาท

%

ป 2558
ลานบาท

%

ป 2557 1/
ลานบาท
%

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

135.00
295.06

2.50
5.47

135.00
493.14

2.56
9.34

367.10

6.80

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนด
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

54.89
360.57
6.04
0.30
30.21
47.16
929.23

1.02
6.69
0.11
0.01
0.56
0.87
17.23

339.12
10.60
38.16
3.46
1,019.48

6.43
0.20
0.72
0.07
19.32

211.03
13.07
17.40
28.49
6.52
643.61

3.91
0.24
0.32
0.53
0.12
11.92

1,338.99
708.84
3.09
36.21
9.69

24.83
13.15
0.06
0.67
0.18

725.46
1,069.41
8.74
23.11
7.98

13.75
20.26
0.16
0.44
0.15

403.39
1,408.53
5.70
21.50
6.15

7.47
26.08
0.11
0.40
0.11

2,096.82

38.89

1,834.70

34.76

1,845.27

34.17

3,026.05

56.12

2,854.18

54.08

2,488.88

46.09

5.95
54.45

492.80
310.09
2,749.19

5.88
52.09

462.00
308.00
0.30
2,698.95

5.70
0.01
49.98
0.77
0.30
(2.85)
53.91
53.91

หนี้สินไมหมุนเวียน
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
ตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่คางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
สวนที่ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษทั ใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน

49.85
0.92
(795.59) (14.76)
(144.43) (2.68)
2,365.61 43.88
2,365.61 43.88

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

41.59
16.21
(153.83)
2,911.22
2,911.22

รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน

5,391.66 100.00

5,277.74 100.00

5,400.10 100.00

498.50
320.09
2,935.69

หมายเหตุ : 1/ งบการเงินป 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลตามงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559
งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในการรวมคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
กําไร (ขาดทุน)กอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายทางการเงิน
ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกระทบภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559
ลานบาท
%

ป 2557 1/
ลานบาท
%

ป 2558
ลานบาท

%

2,076.76 98.30
35.94
1.70
2,112.70 100.00

1,892.96
32.18
1,925.14

98.33
1.67
100.00

1,526.31
77.11
1,603.42

95.19
4.81
100.00

1,633.84 77.33
107.57
5.09
417.92 19.78
21.30
1.01
23.78
1.13
1.37
0.07
2,205.78 104.41
(93.08) (4.41)
(1.81) (0.09)
(94.89) (4.50)
(145.01) (6.86)
(239.90) (11.36)
(9.65) (0.45)
(249.55) (11.81)

1,649.96
229.65
449.91
2.73
2,332.25
(407.11)
(407.11)
(133.10)
(540.21)
53.64
(486.57)

85.71
11.93
23.37
0.14
121.15
(21.15)
(21.15)
(6.91)
(28.06)
2.79
(25.27)

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

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

0.92
(7.15)

8.47
-

(1.57)
6.91

1.33
(4.90)
(254.45)

8.47
(478.10)

(1.33)
4.01
(8.41)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

(249.55)
(249.55)

(486.57)
(486.57)

(12.42)
(12.42)

(0.08)
(0.08)

(0.16)
(0.16)

0.00
0.00

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ลานหุน)

3,172.66

3,085.56

3,080.00

หมายเหตุ : 1/ งบการเงินป 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการตนทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลตาม
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิลดลง

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2559

ป 2558

ป 2557

ลานบาท
749.61

ลานบาท
233.24

ลานบาท
144.57

(1,536.68)

(1,033.02)

(615.33)

678.67

387.53

194.91

0.92

8.47

(1.56)

(107.48)

(403.78)

(277.41)

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม
ป 2559

ป 2558

ป 2557

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

0.73

0.82

2.58

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.54

0.59

2.31

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.77

0.28

0.32

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

4.98

4.16

3.54

73.30

87.79

103.24

107.99

119.12

84.75

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

3.38

3.06

4.31

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

23.22

11.71

7.33

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

15.72

31.16

49.77

วงจรเงินสด (วัน)

60.96

59.69

57.77

อัตรากําไรขั้นตน (%)

20.18

12.69

33.77

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

(6.21)

(23.21)

(4.76)

1.70

1.67

4.81

(580.98)

(53.09)

(198.86)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

(11.81)

(25.27)

(0.77)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

(10.42)

(18.24)

(0.41)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราสวนกําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)

สวนที่ 3 หัวขอที่ 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 114

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม
ป 2559

ป 2558

ป 2557

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

(1.78)

(7.63)

0.10

(22.74)

(68.19)

11.94

0.40

0.36

0.36

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

1.28

1.18

0.85

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

(0.65)

(3.06)

0.05

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)

0.49

0.73

0.10

1/

38.66

-

46.68

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราการจายเงินปนผล (%)

หมายเหตุ : 1/ คํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
1) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,112.70 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน
1,925.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 187.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.74 โดยรายละเอียดของรายไดรวมเปนดังนี้
รายได
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
รวมทั้งสิ้น

2,076.76
35.94

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2558
(ลดลง)
1,892.96
183.80
32.18
3.76

2,112.70

1,925.14

2559

187.56

%
9.71
11.68
9.74

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,076.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ป 2558 มีจํานวน 1,892.96 ลานบาท เพิ่มขึ้น 183.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.71 รายไดจากการขายและบริการ
แยกตามกลุมธุรกิจ เปนดังนี้
กลุมธุรกิจ
ธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล
ธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

1,950.07
126.69

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2558
(ลดลง)
1,688.01
262.06
204.95
(78.26)

2,076.76

1,892.96

2559

183.80

%
15.52
(38.18)
9.71

รายไดจากกลุมธุรกิจสื่อและการใหบริการขอมูล ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโมบายอินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ
ธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 1,950.07 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน 1,688.01
ลานบาท เพิ่มขึ้น 262.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.52 โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการ
โฆษณา TV เนื่องจากบริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใตชื่อชอง
”MONO29” ซึ่งกําลังไดรับความนิยมจากผูชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สงผลใหลูกคา
สนใจลงโฆษณากับทางชองและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากกลุมธุรกิจการใหบริการดานบันเทิง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร ของบริษัทและ
บริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 126.69 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน 204.95 ลานบาท ลดลง 78.26 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 38.18 เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดนําคอนเทนตภาพยนตรเขาฉายในโรงภาพยนตรนอยลง
และธุรกิจเพลงอยูในระหวางพัฒนาโปรเจกตใหม
รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 35.94 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน 32.18
ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.68
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ตนทุน คาใชจาย คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินได
ตนทุน คาใชจาย คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 มีจํานวน 2,362.25
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 มีจํานวน 2,411.71 ลานบาท ลดลง 49.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.05

รายการ

2559

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
2558
(ลดลง)
1,649.96
(16.12)

%

ตนทุนจากการขายและใหบริการ

1,633.84

คาใชจายในการขายและบริการ

107.57

229.65

(122.08)

(53.16)

คาใชจายในการบริหาร

417.92

449.91

(31.99)

(7.11)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในการรวมคา

21.30

-

21.30

-

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน

23.78

2.73

21.05

771.06

1.37

-

1.37

-

2,205.78

2,332.25

(126.47)

(5.42)

1.81

-

1.81

-

145.01

133.10

11.91

8.95

9.65

(53.64)

63.29

117.99

2,362.25

2,411.71

(49.46)

(2.05)

หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินได
รวมทั้งสิ้น

(0.98)

การลดลงของคา ใช จ า ยดํ า เนิน งาน เป น ผลจากการที่ บ ริ ษั ท และบริษั ท ย อ ยได มีก ารบริห ารจั ด การ การใช สื่ อ
ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการใชสื่อภายในองคกรที่เปนที่รูจักมากขึ้น และการออกสื่อประชาสัมพันธ
ภายนอกรวมกับพารทเนอร และสปอนเซอรมากขึ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิรวมในป 2559 จํานวน 249.55 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558

มีจํานวน

486.57 ลานบาท ขาดทุนลดลง 237.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.71 เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยมีรายไดจากการ
ใหบริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเกิดจากบริษัทยอยไดลงทุน
นําเสนอคอนเทนตระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธชอง “MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น ประกอบกับบริษัทและ
บริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงกลุมผูชมมากขึ้น โดยตนทุนที่
ลดลง สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลงเปนอยางมาก

สวนที่ 3 หัวขอที่ 14 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนา 117

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 5,391.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน
113.92 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 276.51 ลานบาท และลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน 162.59
ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 107.48 ลานบาท จากการนําไปลงทุนในธุรกิจสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนต
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 777.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.67 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 1,951.97
ลานบาท เพิ่มขึ้น 228.57 ลานบาท จากการลงทุนสรางอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนตเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 3,026.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน
171.87 ลานบาท สวนใหญมีสาเหตุมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร เพิ่มขึ้นจํานวน 668.42 ลานบาท และในสวน
หนี้สินลดลง จากตนทุนการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ลดลง 339.12 ลานบาท และเจาหนี้ลดลง 198.08 ลานบาท
จากการจายชําระคากอสราง Studio, คา Content หนัง เปนตน
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2559 มีจํานวน 2,365.61 ลานบาท ลดลงจากป 2558 จํานวน
57.95 ลานบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป 2559 จํานวน 249.55
ลา นบาท ในขณะเดีย วกัน ยัง มีผลขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น สํา หรับ ป จํา นวน 5.82 ลา นบาท จึง สง ผลใหกํา ไรสะสมลดลง
255.37 ลานบาท และระหวางป 2559 บริษัทมีทุนหุนสามัญชําระเพิ่มขึ้น 100 ลานหุน เปนเงินจํานวน 196.50 ลานบาท
โครงสรางเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม จํานวน 3,026.05 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
56.12 ของสินทรัพยรวม สวนของผูถือหุนจํานวน 2,365.61 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.88 ของสินทรัพยรวม
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 1.28 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.10 เทา
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ความสามารถในการทํากําไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 20.18 เพิ่มขึ้นจากป 2558
ร อ ยละ 7.49 และมี อั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ ติ ด ลบร อ ยละ 11.81 ติ ด ลบลดลงจากป 2558 ร อ ยละ 13.46 สาเหตุ ห ลั ก ที่ ทํ า ให
อัตราสวนในการทํากําไรเพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากในป 2559 บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลโดยมีแผนในการ
ประชาสัมพันธชอง “MONO29” ใหผูชมรูจักมากขึ้น สงผลใหบริษัทยอยมีรายไดจาการใหบริการโฆษณา TV เพิ่มขึ้น
ประกอบกับบริษัทและบริษัทยอย ไดมีการบริหารจัดการ การใชสื่อประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับอัตราสวนในการทํากําไรในดานตางๆที่เพิ่มขึ้นจากปกอน รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน ป 2559
อยู ที ่ต ิด ลบรอ ยละ 10.42 ติด ลบลดลงจากป 2558 รอ ยละ 7.82 มีส าเหตุจ ากกํ า ไรที ่เ พิ ่ม ขึ ้น ตามเหตุผ ลขา งตน
เชนเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย
สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยติดลบ รอยละ 1.78 ติดลบลดลงจาก
ปกอน รอยละ 5.85 และอัตราการหมุนของสินทรัพย 0.40 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.04 เทา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย
มีผลกําไรเพิ่มขึ้น ทําใหความสามารถในการบริหารสินทรัพยดีขึ้น
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 0.73 เทา ลดลงจากปกอน 0.09 เทา อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ 0.54 เทา ลดลงจากปกอน 0.05 เทา อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2558 เนื่องจากมีการ
ซื้อทรัพยสินและคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล
ทางดานอัตราสวนหนี้สิน ตอ ทุน สํา หรับ ป 2559 อยูที่ 1.28 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.10 เทา สาเหตุที่เพิ่มขึ้น
เนื่อ งจากป 2559 บริษัท ยอ ยมีก ารลงทุน ซื้อ คอนเทนตเ พิ่ม ขึ้น เพื่อ รองรับ การขยายตัว ของธุร กิจ ทีว ีดิจิต อลสง ผลให
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยูในระดับเพียงพอ
ภาระผูกพันดานหนี้สิน
ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและ
สัญญาบริการ ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ระยะเวลาการชําระ

จํานวนเงิน

ภายใน 1 ป

174

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป

299

มากกวา 5 ป

369

สวนที่ 3 หัวขอที่ 14 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนา 119

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ( ณ 31 ธันวาคม 2559 )
ชื่อ-สกุล

1. นายพิชญ โพธารามิก

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
-ประธานกรรมการ
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

อายุ
(ป)
44

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political
Science, UK
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) - ไมมี -

สัดสวน ความสัมพันธทาง
ประสบการณทํางาน
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบริหาร
MONO
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไมมี
71.06%
2555 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
MONO-W1
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
62.72%
2551 – ปจจุบัน
กรรมการ
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
และประธานเจาหนาที่บริหาร / ธุรกิจโทรคมนาคม
2551 – 2553
กรรมการ
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส
และประธานกรรมการ
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2558 – ปจจุบัน
กรรมการ
2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

2551 – ปจจุบัน

กรรมการ

2550 – ปจจุบัน

กรรมการ

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ

2545 – ปจจุบัน

กรรมการ

2544 – ปจจุบัน
2538 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 121

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

2. นายโสรัชย อัศวะประภา2/ -รองประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการบริหาร
(วันที่ลาออก 2 ธันวาคม 2559) -กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
-ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

อายุ
(ป)
51

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

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

สัดสวน ความสัมพันธทาง
ประสบการณทํางาน
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบริหาร
MONO
2552 – 2555
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
ไมมี
2.12%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
MONO-W1
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
1.95%
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – ธ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ,
(ณ2ธ.ค.59)
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2554 – ส.ค. 2559 กรรมการ
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
2551 – 2556
กรรมการอิสระ และ
บมจ. ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /ธุรกิจผลิตและจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2557 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ทรัพยสี่นอง / ธุรกิจรานอาหาร
2550 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. อาซาวา / ธุรกิจเสื้อผา
2550 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. ธนาฟาไทย / ธุรกิจขายสงรถยนต
2548 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. พีเอสดับเบิลยู คาร เรนททัล
/ ธุรกิจรับซอมรถยนต
2547 – ปจจุบัน
กรรมการ และ
บจก. โตโยตา พีเอส เอนเตอรไพรซ
กรรมการบริหาร
/ ธุรกิจซื้อขายรถยนต ยานพาหนะทุกชนิด
2545 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
2541 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท
/ธุรกิจรับโอนกิจการ,ทรัพยสิน,ใหเชาซื้อทรัพยสิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 122

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

3.นายนวมินทร ประสพเนตร -ผูชวยประธานกรรมการ

44

- ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

ชื่อ-สกุล

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

-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่การตลาด
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

สัดสวน ความสัมพันธทาง
ประสบการณทํางาน
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผูบริหาร
MONO
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไมมี
0.72%
2555 – ปจจุบัน
ผูชวยประธานกรรมการ,
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
MONO-W1
กรรมการบริหาร และ
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
ไมมี
ประธานเจาหนาที่การตลาด
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2557 – ปจจุบัน
กรรมการ
2550 – ปจจุบัน

กรรมการ

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

2546 – ปจจุบัน

4.นายซัง โด ลี

-กรรมการ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่บริหาร
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555
5.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน -กรรมการ
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจาหนาที่การเงิน
และบัญชี
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

41

48

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

MONO
0.55%
MONO-W1
0.07%

MONO
0.35%
MONO-W1
0.28%

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปจจุบัน

กรรมการ, กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2549 – ปจจุบัน
กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
ไมมี

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

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2559 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่การเงินและบัญชี

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร
/ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 123

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

5.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
(%)
ผูบริหาร

- หลักสูตรนักลงทุนผูทรงคุณวุฒิ รุนที่ 10/2558
โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

(ตอ)
6.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-กรรมการ

61

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

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

MONO
0.06%
MONO-W1

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2548 – 2551
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปจจุบัน

ไมมี

-กรรมการอิสระ
-ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

64

MONO
- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไมมี
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
MONO-W1
ประเทศไทย
ไมมี
- วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
- วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
- กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2557 – ปจจุบัน
กรรมการ
2549 – ปจจุบัน

กรรมการ

2546 – ปจจุบัน

กรรมการ

2546 – 2551
7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหนง

ไมมี

ปจจุบัน

บรรณาธิการบริหาร

ปจจุบัน

กรรมการวิชาชีพบัญชี ดาน
บัญชีภาษีอากร
อนุกรรมการตรวจสอบ

ปจจุบัน

วิทยากรพิเศษ

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2559 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
2555 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. เฮอรเบิล คิง เทรดดิ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจจําหนายเครื่องสําอาง เครื่องมือ
อุปกรณเสริมความงาม
บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทตางๆ พัฒนาอสังหาฯ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 124

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
(ตอ)

8.นายปรีชา ลีละศิธร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
(%)
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุนที่ 1
2553 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
และกรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ,
หลักสูตร Ethical Leadership Program รุนที่ 2/2558
กรรมการตรวจสอบ,
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
ประธานคณะกรรมการสรรหา
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
และ ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554
พิจารณาผลตอบแทน
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุน 1/2554
2543 – มี.ค.2559 กรรมการอิสระ,
หลักสูตร Refresher Course DCP รุน 2/2552
กรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน 1/2552
และกรรมการบรรษัทภิบาล
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 7/2551
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
2559 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการ
Management รุน 2/2551
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุน 5/2550
ตรวจสอบ และประธาน
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน 1/2550
กรรมการบรรษัทภิบาล
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุน 1/2549
2559 – ปจจุบัน
กรรมการ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 มีนาคม 2555

53

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

MONO
ไมมี
MONO-W1
ไมมี

ไมมี

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยวาโก
/ ธุรกิจผลิต คาสง สงออกชุดชั้นในสตรี
บมจ. บรุคเคอร กรุป
/ ธุรกิจรับเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
ปญหาเกี่ยวกับการพาณิชยกรรม

บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร4/
/ ธุรกิจใหบริการสาธารณูปโภคครบวงจร
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแทนท
/ ธุรกิจใหคําปรึกษาดานบัญชีและภาษี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ประธานกรรมการสรรหาและ / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
พิจารณาคาตอบแทน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. ซีแพนเนล
/ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตกอสราง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 125

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
(%)
ผูบริหาร

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุน 25/2552

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

51

MONO
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ไมมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
MONO-W1
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุน58
ไมมี
ปการศึกษา 2558 – 2559
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) English Program รุน 101/2556
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง จากสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 7/2551

ไมมี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

2550 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

2543 – ปจจุบัน

กรรมการ

2527 – ปจจุบัน

กรรมการ

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. หลักทรัพย ไอรา / ธุรกิจหลักทรัพย
บจก. แอ็ลไลแอนซ
/ ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย
บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอรตี้
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บจก. มานะกิจเจริญ
/ ธุรกิจจําหนายอสังหาริมทรัพย

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการสรรหาและพิจารณา / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
คาตอบแทน
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
2559 – ปจจุบัน
กรรมการ
บจก. โฟร สตรอง วินดส / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2548 – ปจจุบัน

กรรมการ

2547 – ปจจุบัน

กรรมการ

2545 – ปจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ

2542 – ปจจุบัน
2541 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน
2532 – ปจจุบัน

กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
และกรรมการผูจัดการ

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 126

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

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

36

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

11.นายธวัตวงศ ศิลมานนท3/ -ผูอํานวยการอาวุโส

41

ชื่อ-สกุล

(วันที่ลาออก 1 ตุลาคม 2559)

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

สํานักประธานเจาหนาที่
บริหาร
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 มกราคม 2552

12.นายจิรประวัติ บุณยะเสน -ผูอํานวยการอาวุโส
กลุมธุรกิจโมบาย
อินเทอรเน็ต
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
15 มีนาคม 2545

48

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

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
(%)
ผูบริหาร
MONO
ไมมี
0.21%
MONO-W1

ชวงเวลา

ตําแหนง

2557 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจ
อินเทอรเน็ต

2548 – 2558

0.22%

MONO
0.03%
MONO-W1

ประสบการณทํางาน

ไมมี

2552 – ต.ค. 2559

0.00001%
2553 – ปจจุบัน
2549 – 2551
MONO
0.21%
MONO-W1
0.22%

ไมมี

2559 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 – 2558

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

ผูอํานวยการอาวุโส
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการ

บริษัทยอยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
กรรมการผูจัดการ
บจก. โมโน ทราเวล / ธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ใหบริการจองที่พักออนไลน
ผูอํานวยการอาวุโส
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กลุมธุรกิจโมบาย อินเทอรเน็ต / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ผูอํานวยการ กลุมธุรกิจโมบาย บมจ. โมโน เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 127

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

13.นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ -เลขานุการบริษัท 5/

อายุ
(ป)
47

-ผูอํานวยการฝายกํากับดูแล
กิจการ
วันที่ไดรับแตงตั้ง
14 มีนาคม 2555

14.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ -ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 เมษายน 2551

45

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice
Guide (ACPG)รุน 24/2558
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุน 9/2555
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุน 1/2555
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
รุน 13/2552
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน 28/2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business
Management for Internal Audit ป 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการระหวางประเทศ
Oxford Brookes University, UK

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
(%)
ผูบริหาร
MONO
ไมมี
0.06%
MONO-W1
0.05%

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2555 – ปจจุบัน

เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

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

ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการฝายบริหาร
สํานักงาน และสื่อสารองคกร
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
สํานักงาน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ

2551 – 2555
2547 – 2550

MONO
0.12%
MONO-W1
0.10%

ไมมี

2551 – ปจจุบัน
2551
2546 – 2551

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา
เนื้อหาคอนเทนทดานบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 128

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

15.นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ตําแหนง
/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
-ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคล

อายุ
(ป)
42

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 กรกฎาคม 2555

16.นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข -ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1 มกราคม 2556

สัดสวน ความสัมพันธทาง
การถือ ครอบครัวระหวาง
หลักทรัพย1/ กรรมการและ
(%)
ผูบริหาร
MONO
ไมมี
0.03%
MONO-W1
0.01%

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
2559 – ปจจุบัน
2555 – 2558
2551 – 2555

46

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

MONO
0.03%
MONO-W1
ไมมี

ไมมี

2559 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2556 – 2559

ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2548 – 2555

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและ
การเงิน

บจก. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง

หมายเหตุ : 1/ - สัดสวนการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร (นับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจํานวนหุนที่ชําระแลว 3,200,935,537 หุน และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) 1,479,067,065 หนวย
- ป 2559 – 2560 ยังไมมีการถือครองหลักทรัพยโดยคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผูบริหารทั้ง 16 ทาน
2/ - นายโสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด มีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยถือหลักทรัพย MONO 2.12% และ MONO-W1 1.95%
3/ - นายธวัตวงศ ศิลมานนท ลาออกจากการเปนผูบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยถือหลักทรัพย MONO 0.03% และ MONO-W1 0.00001%
4/ - นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เปนกรรมการใน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด พาวเวอร จํากัด (มหาชน) บริษัทที่อยูระหวางการพิจารณาคําขอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5/ - หนาที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู
ถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา
89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการและผูบริหารใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 129

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
( ณ 31 ธันวาคม 2559 )
MONO
TECH

รายชื่อ

1. นายพิชญ

โพธารามิก

2. นายโสรัชย

บริษัทยอย (ประเทศไทย)

MONO MONO MONO
GEN TRAVEL MUSIC

MONO
FILM

MONO
INFO

MONO
PD

MONO
BC

MONO
SPORT



/

/

/

/

/

/

/

/

อัศวะประภา

/1,//1

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/1,//1

/1,//1

/,//

3. นายนวมินทร

ประสพเนตร

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

/,//

4. นายซัง โด

ลี

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//

//

/,//,///

5. นายศิริ

เหลืองสวัสดิ์

/

/

/

/

/

/

6. นายคมศักดิ์

วัฒนาศรีโรจน

/,//,///

//

//

//

//

//

//

//

//

7. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

/

8. นายปรีชา

ลีละศิธร

/

9. นายเกรียงศักดิ์

เธียรนุกุล

/

10. นายปฐมพงศ

สิรชัยรัตน

//,///

//

//,///

/,//

/,//,///

//

//

//

//

11. นายจิรประวัติ

บุณยะเสน

///

12. น.ส.ปติฤดี

ศิริสัมพันธ

///

=

ผูบริหาร

13. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ

///

14. นายธีรศักดิ์

ธาราวร

///

15. น.ส.ปวีณา

พูนพัฒนสุข

///

1. MONO TECH
2. MONO GEN
3. MONO TRAVEL
4. MONO MUSIC
5. MONO FILM
6. MONO INFO
7. MONO PD
8. MONO BC
9. MONO SPORT
หมายเหตุ : 
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

/

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
บจก. โมโน ทราเวล
บจก. โมโน มิวสิค
บจก. โมโน ฟลม
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส
บจก. โมโน โปรดักชั่น
บจก. โมโน บรอดคาซท
บจก. โมโน สปอรต เอ็นเตอรเทนเมนท

ประธานกรรมการ

/

=

กรรมการ

//

= กรรมการบริหาร

///

ลาออกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หนา 130

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย (ประเทศไทย)
รายชื่อ

บริษัท
รวมทุน

บริษัทยอย (ตางประเทศ)

MONO MONO MONO
T
MONO MONO
RADIO RADIOBC TALENT MOMENT VIETNAM HK

MONO
INDO

MONO YUNNAN
KOREA MONO

1. นายพิชญ

โพธารามิก

/

/

/

/

/

/

2. นายโสรัชย

อัศวะประภา

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

//

/,//

3. นายนวมินทร

ประสพเนตร

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

4. นายซัง โด

ลี

//

//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

/,//,///

5. นายศิริ

เหลืองสวัสดิ์

6. นายคมศักดิ์

วัฒนาศรีโรจน

//

//

//

//

//

//

//

//

7. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

8. นายปรีชา

ลีละศิธร
//

//

/,//

//

//

//

//

//

/

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
10. นายปฐมพงศ

สิรชัยรัตน

11. นายจิรประวัติ

บุณยะเสน

12. น.ส.ปติฤดี

ศิริสัมพันธ

13. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ
14. นายธีรศักดิ์

ธาราวร

15. น.ส.ปวีณา

พูนพัฒนสุข

10. MONO RADIO
11. MONO RADIO BC
12. MONO TALENT
13. T MOMENT
14. MONO VIETNAM
15. MONO HK
16. MONO INDO
17. MONO KOREA
18. YUNNAN MONO

=
=
=
=
=
=
=
=
=

หมายเหตุ : 

ประธานกรรมการ

=

บจก. โมโน เรดิโอ
บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคาซท
บจก. โมโน ทาเลนท สตูดิโอ
บจก. ทีโมเมนต
Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
Mono Technology Hong Kong Limited
PT. Mono Technology Indonesia (อยูระหวางชําระบัญชี)
Mono Technology Korea Corporation (ชําระบัญชีเรียบรอยเมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd.
/

=

กรรมการ

//

= กรรมการบริหาร

///

=

ผูบริหาร
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/
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บริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

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

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

TTTBB

TTTI

JINET

JASTEL

ACU

PA

ACES

/

/

/

/

/

/

/
/

=

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

/

GS

/,//

1. TTTBB

หมายเหตุ :

TOYOTA
PS

= กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผูบริหาร
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
รายละเอียดกรรมการของบริษัทยอย ( ณ 31 ธันวาคม 2559 )
บริษัทยอย 1

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

นายพิชญ
นายโสรัชย
นายนวมินทร
นายซัง โด
นายศิริ
นายคมศักดิ์
นายปฐมพงศ
นายบรรณสิทธิ์

โพธารามิก
อัศวะประภา
ประสพเนตร
ลี
เหลืองสวัสดิ์
วัฒนาศรีโรจน
สิรชัยรัตน
รักวงษ

1. MONO INFO

=

บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส

2. MONO BC

=

บจก. โมโน บรอดคาซท

หมายเหตุ : /

= กรรมการ

MONO
INFO

MONO
BC

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

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

// = กรรมการบริหาร

2 2

//
//
/,///

/// = ผูบริหาร

1

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทยอยที่มีนัยสําคัญ เชน มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของป 2559

2

ลาออกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหนางานผูตรวจสอบภายใน
บริษัทไดวาจาง “บริษัท เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด” เขาทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานแตละฝาย สอบทาน ใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน และนางสาวปตฤิ ดี ศิริสัมพันธ เลขานุการบริษัทเปนผูทําหนาที่ดูแลสนับสนุนการทํางานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

นางสาวสวนศรี สวนกูล
(อายุ 56 ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ตําแหนง

- หัวหนางานตรวจสอบภายใน
- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัดสวนการถือหลักทรัพย (%)
MONO : ไมมี
MONO-W1 : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร
- ไมมี -

ชวงเวลา

ตําแหนง

หนวยงาน

2550 – ปจจุบัน หัวหนางานตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย

2539 – ปจจุบัน กรรมการบริหารดานบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี

บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา
ธุรกิจ (1995)

ประวัติอบรม

- หลักสูตร การประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของแตละระบบงาน
จัดโดย สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ (29 ตุลาคม 2559)
- หลักสูตร การวางแผนบริหารงานตรวจสอบประจําป
จัดโดย สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ (16 ตุลาคม 2559)
- หลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ ออรแกไนเซอร จํากัด (25-26 มิถุนายน 2559)
- หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs พรอมประเด็นที่แตกตางกับ IFRS for SME และประเด็นภาษีเงินไดนิติบุคคล
จัดโดย บริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากัด(27 มกราคม 2559)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบขอบังคับบริษัท นโยบาย
บริษัท กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 เปน ตน
ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารในเรื่องที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ติดตามใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติอยางถูกตอง รวมถึงติดตามกฎเกณฑใหมๆ
ที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ เปนผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเปนผูทําหนาที่ดังกลาว นอกจากนี้ ยังวาจาง บริษัท เสรี มานพ แอนด
ดอลย จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อชวยใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
ชื่อ-สกุล

นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ
(อายุ 47 ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ตําแหนง

- เลขานุการบริษัท
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
- ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สัดสวนการถือหลักทรัพย (%)
MONO : 0.061/
MONO-W1 : 0.051/
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร
- ไมมี -

ชวงเวลา

ตําแหนง

2555 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายกํากับดูแลกิจการ

หนวยงาน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 – 2555

เลขานุการบริษัท และ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน เทคโนโลยี

2547 – 2550

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

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 2559

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน หนา 135

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เขาทํารายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร
จํานวน 29

เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ คิดเปนมูลคา 103,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามลานบาท) โดยชําระ

คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาวดวยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหเปนสิ่งตอบแทนการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตรจํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่องดังกลาว
แกนายวิสูตร พูลวรลักษณ เปนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.03 บาท รวม
มูลคาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไมเกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งรอยหนึ่งลานหาแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร
พูลวรลักษณ ไดชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ดวยทรัพยสินคือ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน
30 เรื่อง และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง
การเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่องและบทภาพยนตรจํานวน 29 เรื่องที่มีมูลคา 103,000,000 บาท
อางอิงมูลคาสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 30 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากรายได (Income
Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)
ที่ 5.50% คิดมูลคารวมได 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร จํานวน 29 เรื่อง ดวยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด
(Market Approach) ไดมูลคารวม 4,800,000 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาโดย
บริษัท 15 ที่ป รึกษาธุรกิจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีรายชื่อเปนบริษัทประเมิน มูลคาทรัพยสินและผูประเมินหลักที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งลงนามโดยผูประเมินหลักคือนายไพรัช มณฑาพันธุ (วฒ.091) ลงวันที่ 12
เมษายน 2559
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เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดยอย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี การเงิน และการบริหารองคกร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการ
เขารวมประชุม ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

รายชื่อกรรมการ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหนง

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมี
การประเมินตนเองกับการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกป ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง
รวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารดวย
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เปนตน
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจํ า ป 2559 ของบริ ษัท และงบการเงิน รวม ก อ น
นํา เสนอคณะกรรมการบริษ ัท เพื ่อ อนุมัติ โดยสอบถามและรับ ฟง ความคิด เห็น จากผูบ ริห ารและผูส อบบัญ ชี เรื่อ ง
ความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของงบการเงิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระ รับฟง
คําชี้แจง ขอตรวจพบ ความเห็น และขอเสนอแนะของผูท่รี ับผิดชอบ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเปดเผยขอมูล
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวา
รายการคาและรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถวนแลว และ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น สอดคลอ งกั บ ผู สอบบั ญ ชี รวมทั้ง มี ค วามเห็ น ว า รายการดั ง กลา วไดป ฏิบั ติต าม
ขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

3. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ปองกันการเกิดโอกาสทุจริตคอรรัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน รวมกับผูสอบบัญชีและหัวหนางานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ใหมีการใชทรัพยากรที่คุมคา
และประหยัด ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินที่เหมาะสม และใหมีแนวทางการปองกันการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น โดยประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งระเบียบขอกําหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผูตรวจสอบภายใน
ผูบริหาร และผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฎิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
5. สอบทานใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา คูคาและผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม นอกจากนี้
ไดทําการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจําทุกป
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการตรวจสอบภายในราย
ไตรมาส ใหขอแนะนําและติดตามการแกไขในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปองกันทุจริต
ไมสนับสนุนการคอรรัปชั่น มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจําปในการจางหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหนวยงาน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความเหมาะสมและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีซึ่งมีความเปนอิสระ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บั ญ ชี ประจํ า ป 2560 เพื่ อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถือ หุ น เพื่อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และระดับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยให
ความเห็น ชอบในการแตง ตั้ง

นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภ ชัย

ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2560 อีกวาระหนึ่ง โดยมี
คาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จํานวนเงินไมเกิน 1,500,000 บาท และรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2560 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 5,605,000 บาท
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ การคํานึงถึงความเสี่ยงการปฏิบัติงานใหอยูใ นระดับที่ยอมรับได เพื่อใหระบบบัญชีและ

รายงานทาง

การเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได รวมทั้งใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทอยางสม่ําเสมอ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีรายนามคณะกรรมการ
และการเขารวมประชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. ดร.โสรัชย อัศวะประภา
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2/2
2/2
2/2

* ดร.โสรัชย อัศวะประภา ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม
2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติแตงตั้ง นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ เขารับตําแหนง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พนจากตําแหนง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไวใน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในการพิจารณาเรื่องสําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

2.
3.
4.
5.

ทั้งนี้ ทางบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท
พิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมัติตอ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
พิจารณาการจายบําเหน็จกรรมการ และการจายเงินโบนัสสําหรับผูบริหาร สําหรับป 2559
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
ทุกป โดยปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรงใส เพื่อประโยชนตอบริษัท
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

( นายปรีชา ลีละศิธร )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดยอย หนา 140

