บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
Mono Technology Public Company Limited
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
ชื่อ-นำมสกุล
1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

40  ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำร
London School of Economics
& Political Science, UK

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร
87.11%
ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2545 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - 2553
2548 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
เอกสำรแนบ 1 - 1

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
กรรมกำร
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ์
กรรมกำร
บจก. โมโน ทรำเวล / ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรแก่
ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์
กรรมกำร
บจก. โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์
สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิค
กรรมกำร
บจก. โมโน ฟิล์ม / ธุรกิจผลิตสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์ไทยคุณภำพ
พร้อมจัดจำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
จำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ที่โมโนฟิล์มเป็นเจ้ำของเพื่อให้สิทธิ์ใน
กำรแพร่ภำพผ่ำนสื่อทีวี
กรรมกำร
บจก. โมโน โปรดักชั่น / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำร
โทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวี
ดำวเทียม เคเบิลทีวี ระบบทีวีทำงอินเทอร์เน็ต (IPTV) สมำร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
กรรมกำร
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ / ธุรกิจกำรผลิตและพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
กรรมกำร
Mono Technology Korea Corporation / ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูล
ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจโทรคมนำคม
กรรมกำร และประธำนกรรมกำร
บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ / ธุรกิจโทรคมนำคม
กรรมกำร
บจก. พรีเมียม แอสเซท / ธุรกิจให้เช่ำอำคำรสำนักงำน
กรรมกำร
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ / ธุรกิจกำรค้ำและบริกำรแพร่ภำพ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2544 - ปัจจุบัน กรรมกำร
2538 - ปัจจุบัน กรรมกำร
4 ก.ค.2555-ปัจจุบัน กรรมกำร
เอกสำรแนบ 1 - 2

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
และเสียงทำงวิทยุโทรทัศน์
บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต / ธุรกิจระบบสื่อสำรทำง
อินเตอร์เน็ต
บจก. จัสมิน ซับมำรีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ / ธุรกิจให้บริกำร
โครงข่ำยเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริกำรรับจ้ำงซ่อมแซม
และบำรุงรักษำระบบเคเบิลใต้น้ำภำยในประเทศ
บจก. อคิวเมนท์ / ธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียมและให้บริกำรอินเตอร์เน็ต
บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค / ธุรกิจให้บริกำรเช่ำวงจรและบริกำรรับส่งข้อมูลภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
บจก. จัสมิน อินเตอร์เน็ต / ธุรกิจให้บริกำรอินเตอร์เน็ตและ
บริกำรบัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ
บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส / ธุรกิจดำเนินกำรด้ำนกำรตลำด
กำรจัดจำหน่ำยอุปกรณ์และกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนระบบสัญญำณดำวเทียม
บจก. ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ / ธุรกิจให้บริกำร
โครงข่ำยเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริกำรรับจ้ำงซ่อมแซม
และบำรุงรักษำระบบเคเบิลใต้น้ำภำยในประเทศ
บจก. สมำร์ท ไฮเวย์ / ธุรกิจให้บริกำรระบบเครือข่ำยสื่อสัญญำณ
ควำมเร็วสูงภำยในประเทศ
บจก. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส / ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ / ยังไม่เริ่มดำเนินกิจกำร
บมจ.ทีทีแอนด์ที / ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐำน
บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟำร์ม / ธุรกิจปศุสัตว์ (โคนม)
บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์ / ธุรกิจค้ำ จัดสรรที่ดิน และพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล
2. นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

47  ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ
สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
Alliant International
University, San Diego, USA
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 72/2551
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่น 104/2551
- หลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP)
รุ่น 21/2552

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร
2.81%
ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2545 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

2542 - ปัจจุบัน

รองประธำนกรรมกำร,
ประธำนกรรมกำรบริหำร,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร

2543 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2546 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2547 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2554 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสำรแนบ 1 - 3

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ์
บจก. โมโน ทรำเวล / ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรแก่
ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์
บจก. โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์
สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิค
บจก. โมโน ฟิล์ม / ธุรกิจผลิตสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์ไทยคุณภำพ
พร้อมจัดจำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
จำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ที่โมโนฟิล์มเป็นเจ้ำของเพื่อให้สิทธิ์ใน
กำรแพร่ภำพผ่ำนสื่อทีวี
บจก. โมโน โปรดักชั่น / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำร
โทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวี
ดำวเทียม เคเบิลทีวี ระบบทีวีทำงอินเทอร์เน็ต (IPTV) สมำร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ / ธุรกิจกำรผลิตและพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
Mono Technology Korea Corporation / ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูล
ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจโทรคมนำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2551 - ปัจจุบัน

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

40  Bachelor of Science,
Computer Information System
Bentley College,
Massachusetts, USA
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่น 104/2551
- หลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP)
รุ่น 21/2552

0.87%

ไม่มี

ตำแหน่ง

2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

2541 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2549 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร,
กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 - 4

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ / ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บจก. อำซำว่ำ / ธุรกิจเสื้อผ้ำ
บจก. ธนำฟ้ำไทย / ธุรกิจขำยส่งรถยนต์
บจก. เอ.วี.พี.ออโต้ลีส / ธุรกิจเช่ำรถยนต์
บจก. พีเอสดับเบิลยู คำร์ เรนท์ทลั / ธุรกิจรับซ่อมรถยนต์
บจก. โตโยต้ำ พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ / ธุรกิจซื้อขำยรถยนต์
ยำนพำหนะทุกชนิด
บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท / ธุรกิจรับโอนกิจกำร, ทรัพย์สิน, ให้
เช่ำซื้อทรัพย์สิน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ์
บจก. โมโน ทรำเวล / ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรแก่
ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์
บจก. โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์
สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิค
บจก. โมโน ฟิล์ม / ธุรกิจผลิตสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์ไทยคุณภำพ
พร้อมจัดจำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
จำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ที่โมโนฟิล์มเป็นเจ้ำของเพื่อให้สิทธิ์ใน
กำรแพร่ภำพผ่ำนสื่อทีวี
บจก. โมโน โปรดักชั่น / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำร
โทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวี
ดำวเทียม เคเบิลทีวี ระบบทีวีทำงอินเทอร์เน็ต (IPTV) สมำร์ท

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

4. นำยซัง โด ลี

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

36  Bachelor of Science,
Computer Science and
Industrial Engineering
Yonsei University, Seoul,
Korea
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

0.74%

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2554 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2546 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2549 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 - 5

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
โฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
PT. Mono Technology Indonesia / ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูลทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ / ธุรกิจกำรผลิตและพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
Mono Technology Korea Corporation / ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูล
ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่
บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ / ธุรกิจรับซื้อและแปรสภำพ
วัสดุใช้แล้ว
บจก. นำเวสโก้ / ธุรกิจลงทุนในประเภทต่ำงๆ นำเข้ำและส่งออก
สินค้ำ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ์
บจก. โมโน ทรำเวล / ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรแก่
ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์
บจก. โมโน ฟิล์ม / ธุรกิจผลิตสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์ไทยคุณภำพ
พร้อมจัดจำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
จำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ที่โมโนฟิล์มเป็นเจ้ำของเพื่อให้สิทธิ์ใน
กำรแพร่ภำพผ่ำนสื่อทีวี
บจก. โมโน โปรดักชั่น / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำร
โทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวี
ดำวเทียม เคเบิลทีวี ระบบทีวีทำงอินเทอร์เน็ต (IPTV) สมำร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
บจก. โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

5. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

57  มัธยมศึกษำตอนปลำย
โรงเรียนมัธยมด่ำนสำโรง
สมุทรปรำกำร
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

0.69%

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2554 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2540 - ปัจจุบัน

กรรมกำร และผู้บริหำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2546 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2546 - 2551
เอกสำรแนบ 1 - 6

บรรณำธิกำรบริหำร

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิค
PT. Mono Technology Indonesia/ ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูลทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ / ธุรกิจกำรผลิตและพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
Mono Technology Korea Corporation /ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูล
ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ์
บจก. โมโน ฟิล์ม / ธุรกิจผลิตสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์ไทยคุณภำพ
พร้อมจัดจำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
จำหน่ำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ที่โมโนฟิล์มเป็นเจ้ำของเพื่อให้สิทธิ์ใน
กำรแพร่ภำพผ่ำนสื่อทีวี
บจก. โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์
สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโนมิวสิค
บจก. โมโน โปรดักชั่น / ธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำร
โทรทัศน์ประเภทบันเทิงเพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวี
ดำวเทียม เคเบิลทีวี ระบบทีวีทำงอินเทอร์เน็ต (IPTV) สมำร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ / ธุรกิจกำรผลิตและพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล / จำหน่ำยปลีก
เครื่องสำอำง อุปกรณ์เครื่องมือเสริมควำมงำม
บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจสิง่ พิมพ์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล
6. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์

7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

44  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่น 105/2551
60  ปริญญำโท บัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA)
ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศ
ไทย
 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภำยในรับ
อนุญำตสำกล (CIA) สมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยใน
สหรัฐอเมริกำ
 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภำยในรับ
อนุญำต (CPIA,QIA) สมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย
 กรรมกำรอำชีพ (Chartered
Directors) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
 ประกำศนียบัตรกฎหมำยภำษี

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร
0.47%
ไม่มี

-

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2551 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และ

2548 - 2551

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรตรวจสอบ,
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และ
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลตอบแทน
กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรวิชำชีพบัญชี ด้ำนบัญชีภำษี
อำกร
วิทยำกรพิเศษ

2553 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

2542 - 2552
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
เอกสำรแนบ 1 - 7

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ์

บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บมจ. ไทยวำโก้ / ธุรกิจผลิต ค้ำส่ง ส่งออกชุดชั้นในสตรี
บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำ
ปัญหำเกี่ยวกับกำรพำณิชยกรรม

บมจ.เหมรำชพัฒนำที่ดิน / ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

บมจ. ทีทแี อนด์ที / ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐำน
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรัฐ เอกชน และสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

อำกรรุ่นที่ 1 สถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำล
ยุติธรรม
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่น 2/2546
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่น 38/2546
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่น 2/2547
- หลักสูตร Improving the
Quality of Financial Report
รุ่น 1/2549
- หลักสูตร Monitoring the
Internal Audit Function รุ่น
1/2550
- หลักสูตร Monitoring the
Quality of Financial Report
รุ่น 5/2550
- หลักสูตร Monitoring the
System of Internal Control
and Risk Management รุ่น
เอกสำรแนบ 1 - 8

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

2/2551
- หลักสูตร Role of the
Compensation Committee
รุ่น 7/2551
- หลักสูตร Monitoring Fraud
Risk Management รุ่น
1/2552
- หลักสูตร Refresher Course
DCP รุ่น 2/2552
- หลักสูตร Role of the
Nomination and
Governance Committee รุ่น
1/2554
- หลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP)
รุ่น 25/2554
49  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่น
25/2552

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

-

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2550 - ปัจจุบัน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรตรวจสอบ,
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร

2550 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 - 9

บจก. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส / ธุรกิจตัวแทนซื้อขำยสัญญำ
ล่วงหน้ำ ประเภทโลหะมีค่ำ
บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่ำ / ธุรกิจหลักทรัพย์
บจก. วำย แอล เอ็น / ธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ
บจก. แอ็ลไลแอนซ์ / ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
บจก. อันดำมัน ลันตำ พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจพัฒนำ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

10. นำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

47  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง
จำกสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
(วตท.)
รุ่นที่ 7/2551

37

 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ สำขำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

-

0.00001%

ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2527 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

2548 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร

2547 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน

กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร

2532 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร

2553 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2554 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 - 10

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
บจก. มำนะกิจเจริญ / ธุรกิจจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บจก. ข้ำวสำรทรัพย์สิน ดีเวลลอปเม้นท์ / ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ / ธุรกิจรับบริหำรงำนสถำนี
วิทยุ โทรทัศน์
บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจให้คำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนและ
บริหำรงำนขำย
บจก. มีเดีย เชคเกอร์ / ธุรกิจจำหน่ำยสื่อโฆษณำ
บจก. นินจำ เอนเทอเทนเม้นท์ / ธุรกิจรับจัดงำนแสดงสินค้ำ
บจก. ซีดีซี วัน / ธุรกิจจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม
บจก. บำนำน่ำ แอนด์ ซันส์ / ธุรกิจขำยปลีกร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ด
บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม / ธุรกิจขำยปลีกอุปกรณ์
สำนักงำน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อำหำรและเครื่องดื่ม
บจก. นิวไวเต็ก / ธุรกิจขำยปลีกสิ่งพิมพ์, กระดำษ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บจก. โมโน ทรำเวล / ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรแก่
ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์
PT. Mono Technology Indonesia / ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูลทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Mono Technology Korea Corporation / ธุรกิจให้บริกำรส่งข้อมูล
ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2549 - 2552

11. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน

12. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

13. นำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

14. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์

44  ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
32  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
(Young Executive)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์
(Software and System),
University of Technology,
Sydney, Australia
43  ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
 หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Company
Secretary Program (CSP)
รุ่น 28/2551
- หลักสูตร Effective Minute
Taking (EMT) รุ่น 13/2552
41  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
สำขำกำรจัดกำรระหว่ำง

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมกำรผู้จัดกำร

บจก. โมโน ทรำเวล / ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำรแก่
ลูกค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์
ผู้อำนวยกำร กลุ่มธุรกิจโมบำย
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
กรรมกำรบริหำร และ กรรมกำรบริหำร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ควำมเสี่ยง

0.26%

ไม่มี

2545 - ปัจจุบัน

0.26%

ไม่มี

2545 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยกำร กลุม่ ธุรกิจอินเตอร์เน็ต
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
กรรมกำรบริหำร และ กรรมกำรบริหำร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ควำมเสี่ยง

0.09%

ไม่มี

2555 - ปัจจุบัน

2547 - 2550

เลขำนุกำรบริษัท และ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำกับดูแลกิจกำร
เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สร้ำงสรรค์ พัฒนำเนื้อหำ
คอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทธุรกิจสิง่ พิมพ์

2551 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสำนักงำน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

2551 - 2555

0.17%

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 - 11

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการถือ ความสัมพันธ
หุนในบริษัท ทางครอบครัว
ณ วันที่ 21 ก.ย. 55 ระหวางผูบริหาร

ประเทศ Oxford Brookes
University, UK

15. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

16. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

2551

38  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.04%

42  ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.04%

ไมมี

ผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงาน และ
สื่อสารองคกร
2546 - 2551
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
บุคคลและบริหารสํานักงาน
1 ก.ค.2555 - ปจจุบัน รองผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
2551 - 2555

ไมมี

รองผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

1 ก.ย.2548 - ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 1 - 12

ชื่อหนวยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บจก. กอซซิปสตาร / ธุรกิจสิ่งพิมพ
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจผลิต สรางสรรค พัฒนาเนื้อหา
คอนเทนทดานบันเทิง ประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
ผานชองทางตางๆ
บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล / ธุรกิจโทรคมนาคม
บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจใหบริการขอมูลและสาระบันเทิง
ผานชองทางตางๆ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

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

/
/

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

10. นำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์

11. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน

12. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

13. นำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

14. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์

15. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

16. นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข

/
/, //

7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

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

6. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์
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5 นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์
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4. นำยซัง โด ลี
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3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
บจก. โมโน ทรำเวล
บจก. โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บจก. โมโน ฟิล์ม
บจก. โมโน โปรดักชั่น
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
PT. Mono Technology Indonesia
Mono Technology Korea Corporation
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. พรีเมียม แอสเซท
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
บจก. จัสมิน ซับมำรีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
บจก. อคิวเมนท์
บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค
บจก. จัสมิน อินเตอร์เน็ต

2. นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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เอกสำรแนบ 1 - 13

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส
บจก. ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
บจก. สมำร์ท ไฮเวย์
บจก. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
บมจ. ทีทีแอนด์ที
บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟำร์ม
บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์
บมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ
บจก. อำซำว่ำ
บจก. ธนำฟ้ำไทย
บจก. เอ.วี.พี.ออโต้ลีส
บจก. พีเอสดับเบิลยู คำร์ เรนท์ทัล
บจก. โตโยต้ำ พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์
บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท
บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
บจก. นำเวสโก้
บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. ไทยวำโก้
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เอกสำรแนบ 1 - 14

16. นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข

15. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

14. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์

13. นำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

12. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

11. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน

10. นำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

6. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์

5 นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

4. นำยซัง โด ลี

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

2. นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

36. บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
37. บมจ. เหมรำชพัฒนำที่ดิน
38. บจก. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
39. บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่ำ
40. บจก. วำย แอล เอ็น
41. บจก. แอ็ลไลแอนซ์
42. บจก. อันดำมัน ลันตำ พร็อพเพอร์ตี้
43. บจก. มำนะกิจเจริญ
44. บจก. ข้ำวสำรทรัพย์สิน ดีเวลลอปเม้นท์
45. บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
46. บจก. ไอ แอดไวเซอรี่
47. บจก. มีเดีย เชคเกอร์
48. บจก. นินจำ เอนเทอเทนเม้นท์
49. บจก. ซีดีซี วัน
50. บจก. บำนำน่ำ แอนด์ ซันส์
51. บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
52. บจก. นิวไวเต็ก
หมายเหตุ :
X = ประธำนกรรมกำร
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// = ผู้บริหำร
เอกสำรแนบ 1 - 15
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9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

6. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์

5 นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

4. นำยซัง โด ลี

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
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