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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2545  ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 50 
ล้านบาท โดยนายพิชญ์ โพธารามิก 

กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้ นําในการสร้างสรรค์ส่ือและข้อมลูความบนัเทิง “Media and Content Conglomerate” 
ชัน้นําของเมืองไทย โดยเร่ิมให้บริการผ่านส่ือออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แหล่งรวมเกมและชมุชนออนไลน์ และพฒันา
รูปแบบมาเป็นเว็บไซต์วาไรตีสํ้าหรับวยัรุ่น รวมถึงพฒันาเว็บคอมมนิูตีข้นาดใหญ่ท่ีมีเนือ้หาสาระบนัเทิงมากมายและ
เป็นท่ีรู้จกักนัดีอยา่ง www.mthai.com แหลง่รวมวิดีโอท่ีมีจํานวนผู้ เข้าเย่ียมชมเพิ่มมากขึน้เป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ 

พร้อมด้วยการพฒันาธุรกิจบริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แบบสมคัรรับข้อมลูข่าวสารและความบนัเทิงต่างๆ 
โดยดําเนินธุรกิจร่วมกับผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Operator) รายใหญ่ของประเทศ เร่ิมต้นให้บริการใน
รูปแบบ  Interactive SMS on TV ซึ่งผู้ ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน  Short Message Service (SMS) เพ่ือ
แสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบบ Real Time ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นท่ีแรก และกลายมาเป็น
ต้นแบบท่ีรายการโทรทศัน์ตา่งๆ นําไปใช้อยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั   

ปี 2557 ภายหลงัจากท่ีบริษัท  โมโน  บรอดคาซท์  จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาต
การให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษัทได้เปิดให้บริการ
สถานีโทรทศัน์ “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีส์ดงั มากที่สดุ”  จากการ
ดําเนินธุรกิจมา 4 ปี ท่ีช่อง MONO29 นําเสนอคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพระดับโลก สดใหม่ และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม 
ผลกัดนัให้ช่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ นําธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ และครองเรตติง้ในอนัดบัต้นๆ ส่งผลให้ธุรกิจส่ือทีวี
กลายเป็นอีกหนึง่ธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท 

และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาคอนเทนต์ท่ีหลากหลาย ทัง้ ภาพยนตร์ ซีรีส์ กีฬา เพลง 
ฯลฯ ซึ่งปัจจบุนัเนือ้หาประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง   นอกจากนี ้
ยงัพฒันาช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ในรูปแบบดิจิตอลต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่ อย่าง Seeme และการสร้างฐาน
โซเชียลมีเดีย  ซึง่ทําให้ธุรกิจของกลุม่บริษัทมีความเก่ียวเน่ืองและสง่เสริมกนัแบบครบวงจร  

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทนุ       

ในปี  2555  บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai    
ในวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556  ด้วยทนุจดทะเบียน 140 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินสทุธิจากการเสนอขายหุ้นรวม 2,702.75 
ล้านบาท ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือนําไปใช้ลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล   

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท 
เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 3,220 ล้านหุ้น  จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม สําหรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (MONO–W1) เพ่ือให้มีคณุสมบติัในการ
ย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2558 และเพ่ือเป็นช่องทาง
สําหรับการระดมทนุอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 
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ในปี 2558 – 2560 บริษัทมีการเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคล

ในวงจํากดั รวมถึงการเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO–W1    ทัง้นี  ้ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทนุ

จดทะเบียน 519,699,997.50 บาท  และมีทนุชําระแล้วเป็น 339,074,022.40 บาท 
 

ปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 17  บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจหลกั 

ประกอบด้วย 

1) ธุรกจิส่ือ (Media Business) 

 ธุรกิจส่ือทีวี ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล นําเสนอรายการโทรทศัน์ที่เน้นคณุภาพเพื่อ
สร้างความบนัเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชัว่โมง  ในนามช่อง “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) ภายใต้สโลแกน 
“ฟรีทีวีท่ีมี หนงัดี ซีรีส์ดงั มากท่ีสดุ” จากสตดิูโอชัน้นําต่างประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสามารถรับชม
ได้แบบ 2 ภาษา ทัง้ทางโทรทศัน์ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ รวมถึงเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์
ประเภทบนัเทิง สําหรับออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในนามช่อง “โมโน พลสั” (MONO PLUS) 
ภายใต้สโลแกน “ความสนกุไมมี่วนัจบ” 

 ธุรกิจส่ือออนไลน์ ให้บริการคอนเทนต์ผ่านส่ือออนไลน์ ประกอบด้วยบริการท่ีหลากหลายทัง้ในรูปแบบ
เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ได้แก่ Mthai.com ให้บริการคอนเทนต์ และความบนัเทิง สําหรับลกูค้าในแต่ละ 
ไลฟ์สไตล์, Seeme.me ให้บริการวิดีโอออนไลน์คณุภาพ พร้อมการให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร 

 ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลดิจิตอลคอนเทนต์ ท่ีรองรับทัง้
โทรศพัท์มือถือ และอปุกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ โดยให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชัน่ ท่ีสะดวก
รวดเร็วในรูปแบบการบอกรับสมาชิก  อาทิ  Monomaxxx  บริการดหูนงั  ซีรีส์  การ์ตนู ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบ
ไม่จํากดั, Tutor me โดย Mono Mobile ให้บริการคลงัความรู้สําหรับนกัเรียน นกัศึกษา, Neptune บริการดดูวง
ออนไลน์ ด้วยนกัพยากรณ์ท่ีมีคณุภาพและช่ือเสียง 

 ธุรกิจส่ือวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศผ่านสถานีวิทยกุระจายเสียง ภายใต้คล่ืนวิทย ุ

“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะทุกเพลง สดช่ืนทุกวนั” ซึ่งมี

เหล่าดีเจท่ีมีความสดใส มาส่งมอบความสขุให้กับผู้ ฟังทุกเพศ ทุกวยั อีกทัง้ยงัมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ร่วม

พดูคยุ และร่วมสนกุกบักิจกรรมของคล่ืน  และร่วมมือกบัพนัธมิตรในการจดังานแสดงคอนเสร์ิต 

2) ธุรกจิการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business) 

 ธุรกิจภาพยนตร์  เน้นการให้บริการเกี่ยวกบัภาพยนตร์ครบวงจร ตัง้แต่การผลิตภาพยนตร์คณุภาพโดย

ค่ายโมโน พิคเจอร์ และค่ายทีโมเมนต์  โดยมีบริษัท โมโน ฟิล์ม จํากดั เป็นผู้จดัซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากค่าย

ภาพยนตร์ชัน้นําทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนําออกฉายในโรงภาพยนตร์  รวมทัง้การขายลิขสิทธ์ิให้  

สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยให้กบัต่างประเทศ รวมถึงการนําภาพยนตร์ท่ีผลิต

เอง และภาพยนตร์ท่ีได้ลขิสทิธ์ิมา นํามาให้บริการผา่นส่ือออนไลน์ของบริษัท 
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 ธุรกิจกีฬา เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมวงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างย่ิงกีฬาบาสเกตบอล จัดการแข่งขันกีฬาใน

ประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมนักกีฬาทัง้เยาวชนและอาชีพให้ก้าวสู่ระดับสากล รวมถึงจัดตัง้และ

สนบัสนนุทีมสโมสร โมโน แวมไพร์ และทีมสโมสรโมโน ทิวไผง่าม 

 ธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบนัเทิงท่ีเก่ียวกบัศิลปินและเพลงในนามค่ายโมโน มิวสิค เน้นการ

ให้บริการในรูปแบบดิจิตอล ผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) ท่ีเป็นท่ีนิยม อาทิ JOOX, iTunes, 

Apple Music, Spotify   และดแูลบริหารจดัการนกัแสดง ศิลปิน โดย โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ 

 ธุรกิจบันเทิง เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทัง้หนงัสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค

ท่ีนําเสนอ สาระความบนัเทิง ซึ่งครอบคลมุแต่ละไลฟ์สไตล์ หลายหลายแนว ซึ่งได้รับลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและ

เจ้าของผลงานท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  อีกทัง้พัฒนาเป็นรูปแบบ E-Book ภายใต้ช่ือ  

Mbookstore  ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีนิตยสารในเครือ ดงันี ้กอซซิปสตาร์  (Gossip Star) 

แคมปัส สตาร์ (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) สแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature) อะลวัร์ (A’Lure) 

และรัช (Rush) 

หนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ ค จากสํานักพิมพ์ภายใต้ โมโนพับลิชช่ิง  ได้แก่ สํานักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) 

สํานกัพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) สํานกัพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) สํานกัพิมพ์ก๊ีก บุ๊ค (Geek 

Book Publishing) และสํานกัพิมพ์มฟู (Move Publishing) 

 ธุรกิจเกม เป็นผู้พฒันาบริการความบนัเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ท่ีผู้ เล่นสามารถสนกุกบัเกมท่ีหลากหลาย 

ผ่านสมาร์ทโฟน ทัง้ เกมแคชชวล เกมแอคชั่น เกม RPG (Role Playing Game)  ฯลฯ โดยให้บริการทัง้ใน

รูปแบบเกมบฟุเฟต์ และการเติมเงินเพ่ือซือ้ไอเทมเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพแก่ตวัละครในเกม 

 ธุรกิจท่องเที่ยว ให้บริการด้านท่องเท่ียว ทัง้บริการจองท่ีพัก กิจกรรมท่องเท่ียว และจองตั๋วเคร่ืองบินผ่าน

ออนไลน์ (Online Hotel Booking) แบบครบวงจร ผา่นเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com และ

ให้บริการคอนเทนต์ท่ีเก่ียวกบัการแนะนําสถานท่ีทอ่งเท่ียวในรูปแบบตา่งๆ ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 
                                                                                                          สว่นท่ี 1 หวัข้อท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ หน้า 4 

วสัิยทัศน์และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ  

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือเป็นผู้ ให้บริการคอนเทนต์ และความบนัเทิง (Content 

Provider) ทกุรูปแบบ โดยดําเนินธุรกิจตามวิสยัทศัน์ การเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์ส่ือและข้อมูลความบันเทิงชัน้นํา

ของเมืองไทย ผา่นเทคโนโลยี และส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล 

กลุ่มบริษัทโมโน เน้นการสร้างการเติบโตให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและ

ระบบต่างๆ ทัง้ระบบจัดการ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเติบโตและการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจมาโดย

ตลอด  สร้างทีมงานและบคุลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการพฒันา บนพืน้ฐาน 

ค่านิยมหลกัขององค์กร ประกอบด้วย การทํางานเป็นทีม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการเรียนรู้และพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลพุนัธกิจท่ีบริษัทมุง่เน้น ดงันี ้

- สร้างสรรค์  สาระความบนัเทิงท่ีสร้างคณุคา่และความสขุในทกุรูปแบบ 
- เสริมสร้าง  เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของโลก 
- แสวงหา  โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ  ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

- สนับสนุน  บคุลากรให้มีความเช่ียวชาญ และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  
- ส่งเสริม  รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือการเติบโตท่ียัง่ยืน 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

ปัจจุบันธุรกิจหลกัที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับกลุ่มบริษัทโมโน คือ ธุรกิจสื่อทีวี ภายใต้สถานีโทรทศัน์ “โมโน 

ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) เม่ือได้รับใบอนุญาตและเปิดให้บริการ ช่อง MONO29  มีทิศทางช่องท่ีชัดเจนตัง้แต่วันแรก

ที่ออกอากาศ  ในการเป็นช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่ สุด” เน้นนําเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจากทัง้ใน

และต่างประเทศ ทําให้ในปี 2560 MONO29   ยังคงครองอันดับความนิยม (เรตติง้) ของผู้ ชมในอันดับที่ 4 ของช่อง

ทีวีดิจิตอลทัง้หมด และมีเรตติง้ของผู้ ชมที่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง จากเร่ิมแรกที่มีกลุ่มผู้ ชมเพียงกรุงเทพ และหัวเมือง

ใหญ่ ปัจจุบันขยายไปยังชานเมือง และต่างจังหวัดมากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้วางเป้าหมายที่จะก้าวสู่อันดับเรตติง้ 1 ใน 

3 ของช่องที่มีผู้ ชมนิยมมากท่ีสุด รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5 – 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านสื่อ

ทีวีในปัจจุบัน  โดยการคัดสรรรายการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความบันเทิงที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ ชมรายการทุกเพศ 

ทุกว ัย  และปัจจ ุบ ัน  บริษัทมีสื ่อครอบคล ุมครบวงจร  อ ันได้แก่ สื ่อทีวี (MONO29, MONO PLUS) สื ่อออนไลน์ 

(MThai.com, Seeme.me) ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารความบนัเทิงต่างๆ (Monomaxxx.com)  และสื่อวิทยุ (คลื่น 

Fresh 91.5FM)  

ความยัง่ยืนของบริษัทในระยะยาว คือ เป้าหมายการเป็นผู้ นําตลาดในธุรกิจส่ือและการให้บริการคอนเทนต์ ด้วย

การสรรหาและผลิตเนือ้หาประเภทริช คอนเทนต์  (Rich Content) ท่ีมีคณุภาพ อนัได้แก่ ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ผ่าน

ส่ือบันเทิงรูปแบบต่างๆ  โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นหลกั และขยายช่องทางไปยังต่างประเทศ พร้อมทัง้การบริหาร

ลิขสิทธ์ิแบบเบ็ดเสร็จในทุกส่ือ  สร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส่งเสริมซึ่งกนัและกัน  โดยเร่ิมจากการบริหารสิทธ์ิจากส่วน

ธุรกิจต้นนํา้ ไปถงึการตลาด และการบริการถงึผู้บริโภคปลายนํา้ ซึง่ประกอบด้วย 
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 การผลติภาพยนตร์ไทย โดยคา่ยทีโมเมนต์ (T Moment) 

 การผลติละครไทย โดยช่อง MONO29 

 การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์จากตา่งประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จํากดั 

 การผลติรายการกีฬาบาสเก็ตบอลตา่งๆ ซึง่จดัโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

 การผลติเนือ้หา เสนอความคิดเหน็และสร้างแรงบนัดาลใจ ผา่นหนงัสือ หรือบลอ็ก โดยสํานกัพิมพ์ Mono Books 

นอกจากการกระจายข้อมลูระหว่างสื่อต่างๆ  ภายในเครือบริษัทแล้ว บริษัทได้มีการเผยแพร่ริช คอนเทนต์ 

ดงักล่าว ให้สามารถรับชมได้ทัว่โลกผ่านทาง MThai.com  และ Seeme.me และขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทย ละครไทย 

ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านผ่านบริษัท โมโน ฟิล์ม จํากดั  

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ  

ปี 2560 - วนัท่ี 4 มกราคม 2560  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยรายช่ือ 102 หลกัทรัพย์ท่ีมีสภาพคลอ่งในการ

ซือ้ขายต่อเน่ืองเข้าเป็นองค์ประกอบดชันีใหม่ "sSET Index" เพิ่มเติมจากดชันี SET50 และ SET100 ท่ีมีอยู ่

เพ่ือใช้เป็น benchmark index สําหรับการลงทุนและสามารถต่อยอดใช้เป็นดัชนีอ้างอิงเพ่ือการออก

ผลติภณัฑ์ทางการเงินในอนาคต โดยหลกัทรัพย์ MONO ได้รับคดัเลือกเข้าสูด่ชันี sSET 

 - วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560   จดัตัง้บริษัทยอ่ย 2 บริษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 100 ได้แก่ 1. บริษัท โมโน เพลย์ จํากดั ดําเนินธุรกิจผลิตและบริการท่ีให้ความบนัเทิงเก่ียวกบั

เกมออนไลน์      2. บริษัท โมโน แอสโทร จํากดั ดําเนินธุรกิจด้านผลิตคอนเทนต์ ให้บริการข้อมลูสาระความรู้

ด้านโหราศาสตร์และทกัษะเพ่ือสง่เสริมชีวิต การลงทนุ รวมทัง้ให้คําปรึกษาด้านฮวงจุ้ย 

 - วนัท่ี 10 มีนาคม 2560   เว็บไซต์ MThai.com จดังาน MThai Top Talk-About 2017 งานประกาศรางวลัท่ี

ย่ิงใหญ่ท่ีสดุบนโลกออนไลน์ ซึ่งจดัขึน้เป็นปีท่ี 7 เป็นการประกาศรางวลัให้แก่บคุคลท่ีถกูกล่าวถึงมากท่ีสดุ 

ทัง้ดารานกัแสดง นกักีฬา และบคุคลท่ีเป็นแบบอย่าง เพ่ือเป็นกําลงัใจ และแรงบนัดาลใจให้กบัสงัคม โดย

จดัขึน้ ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

 - วนัท่ี 21 มีนาคม 2560   งานเปิดตวัภาพยนตร์เร่ืองแรกจาก ทีโมเมนต์ “โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง” รอบกาล่า

พรีเมียร์ มีเหลา่ผู้บริหาร ผู้ กํากบั และนกัแสดงนําจากภาพยนตร์ ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้ มีเกียรติในวงการ

และบรรดาส่ือมวลชนท่ีมาร่วมแสดงความยินดีกนัอย่างคบัคัง่ ณ ลานอินฟินิตี ้ฮอล์ล ชัน้ 5 โรงภาพยนตร์

พารากอนซีนีเพลก็ซ์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

 - เดือนมีนาคม 2560   บริษัท โมโน แอสโทร จํากัด (Mono Astro) ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการ

แอพพลิเคชัน่ Neptune อยา่งไม่เป็นทางการ ในรูปแบบการดดูวงออนไลน์ท่ีสะดวก ใช้งานง่าย ไมต้่องรอคิว 

Neptune ดูดวงออนไลน์รองรับทัง้ระบบ iOS และ Android เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยมี

นกัพยากรณ์หลากหลายมากกวา่ 100 ทา่น 
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 - วันท่ี 26 เมษายน 2560   บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด ธนาคารออมสิน การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย ร่วมกันแถลงจัดการแข่งขันกีฬายัดห่วงระดับอาชีพ 

“ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซึ่งปีนีจ้ดัเป็นปีท่ี 6 ติดต่อกนั โดย

ทําการแข่งขนัระหวา่งวนัท่ี 13 พฤษภาคม ถงึ 22 กรกฎาคม 2560 ชิงเงินรางวลัรวมกวา่ 1.2 ล้านบาท 

 - เดือนเมษายน 2560   เปิดใช้งานเว็บไซต์ Seeme.me วิดีโอพอร์ทัลออนไลน์คุณภาพของคนไทย เพ่ือ

ตอบสนองความนิยมของผู้บริโภคยคุใหม ่ท่ีใช้งานอินเทอร์เน็ตผา่นสมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มขึน้ 

 - วนัท่ี 11 มิถุนายน 2560   บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด เพิ่มศักยภาพด้วยการเร่ิมธุรกิจ Showbiz Business 

โดยร่วมมือกับพันธมิตร ธนาคารออมสิน จัด GSB 2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสิร์ต ทัง้หมด 7 

คอนเสร์ิต ท่ีนําศิลปินตา่งขัว้โคจรมาเจอกนัครัง้แรกบนเวทีคอนเสร์ิตอยา่งตอ่เน่ืองตลอดปี 2560 

 - วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560   ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ประกาศรายช่ือหลกัทรัพย์เพ่ือใช้คํานวณดชันี SET50 ดชันี 

SET100 ดัชนี  SETHD และดัชนี  sSET ในช่วงค ร่ึงปีหลัง 2560 (1 กรกฎาคม  – 31 ธันวาคม )  โดย

หลกัทรัพย์ MONO ได้รับคดัเลือกเข้าสูด่ชันี SET100 

 - วันท่ี 22 มิถุนายน 2560   บริษัท โมโน เพลย์ จํากัด เปิดตัวเกม Boxing Angel เกมมือถือแนว Fighting 

Action RPG ที่มีตวัละครเป็นนกัมวยสาวน่ารัก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเสียงพากย์จากนกัพากย์การ์ตนู 

อนิเมะชื่อดงัจากญี่ปุ่ น ซึ่งในเดือนแรกที่ให้บริการ Boxing Angel ได้ติดอนัดบั Top 3 ของเกมแอคชัน่ท่ี

ออกใหม่ โดยในปัจจุบนั Boxing Angel มียอด Download กว่า 200,000 Downloads และยอดผู้ เล่น active 

ในแตล่ะเดือนกวา่ 80,000 คน 

 - เดือนตลุาคม 2560   MONO Group คว้าสิทธ์ิการแข่งขนับาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลท่ีดีท่ีสดุในโลก 

และมีผู้ ติดตามชมจากทั่วโลกมากกว่า 80 ล้านคน พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางฟรีทีวีดิจิตอล 

“ช่อง MONO29” และทางทีวีดาวเทียม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดูกาล 2017 – 2018 นี  ้พร้อมชม

ย้อนหลงัไฮไลท์การแข่งขนัผา่นทางเว็บไซต์ Seeme.me 

 - วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560   บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ร่วมกันจดังานแถลงข่าวการแข่งขนั “สพฐ.-โมโน แชมเปีย้นคพั 2017” ซึ่งเป็น

ลีกการแข่งขนับาสเกตบอลท่ีเปิดโอกาสและประสบการณ์ให้นกัเรียนได้พฒันาและต่อยอดแผนพฒันากีฬา

อาชีพตามแนวนโยบายของภาครัฐ โดยการแข่งขัน “รอบชิงชนะเลิศในระดบัประเทศ” จะจัดการแข่งขันใน

วนัท่ี 8 - 15 มกราคม 2561 ณ สนาม STADIUM 29 ถนนชยัพฤกษ์ 

ปี 2559 - วนัท่ี 27 มกราคม 2559  เปิดตวัเป็นทางการสําหรับค่ายภาพยนตร์ ทีโมเมนต์ (T MOMENT) โดยความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท โมโน และคณุวิสตูร พลูวรลกัษณ์ ผู้มากประสบการณ์ และเป็นท่ีรู้จกัในวงการ
ภาพยนตร์เป็นอย่างดี เข้ามาบริหารธุรกิจภาพยนตร์ให้กบับริษัท และก่อตัง้บริษัท ทีโมเมนต์ จํากดั เมื่อ
วนัที ่ 9 มีนาคม 2559 โดยบริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100  และบริษัทพร้อมท่ีจะผลักดันวงการ
ภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่าง "มัน่คง" และ "ยัง่ยืน" โดยเน้นผลิตภาพยนตร์มีคุณภาพและสดใหม่ รวมถึง
มุง่หวงัขยายตลาดสูต่า่งประเทศให้ภาพยนตร์ไทยได้เป็นท่ีรู้จกั 
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 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559   สถานีโทรทัศน์ MONO29   ได้รับความนิยมจากผู้ ชมจนได้ขึน้มาอยู่ในอนัดับท่ี 4 
ของช่องสถานีฟรีทีวีทัง้หมด  หลงัจากเป็นอนัดบัที่ 5 ในปี 2558 โดยมีอตัราร้อยละของจํานวนคนดู
โทรทศัน์ทัว่ประเทศเฉล่ียต่อนาที อายุ 15 ปี ขึน้ไปหรือเรตติง้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559  อยู่ท่ี 0.660  และมี
ผู้ชมเฉล่ีย 373,838 คนตอ่นาที  

 - เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 Monomaxxx.com เว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน Online Video Streaming ภายใต้ 

โมโน ฟิล์ม ปรับโฉมและเปลี่ยนจากชื่อเดิม Doonung.com เพื่อตอกยํา้บริการด้านบนัเทิงผ่านออนไลน์ 

ของกลุ่มบริษัท โมโน  พร้อมเสริมทพัด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆ จากสหมงคลฟิล์ม ฯลฯ 

 - เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั เปล่ียนช่ือคล่ืนวิทย ุจาก Mono FresZ เป็น Mono Fresh 

91.5 FM ที่มาพร้อมคอนเซปต์  The Social Radio  และได้เปลี่ยนเป็น Music Station เพราะทกุเพลง 

สดช่ืนทกุวนั เม่ือต้นปี 2560 

 - วนัที ่ 4 กุมภาพนัธ์ 2559 โมโน  ฟิล์ม  เปิดตวัภาพยนตร์เร่ือง ไซอิ ๋ว 2 ตอน  ศึกราชาวานรพิชิตมาร 

(Monkey King 2)  ภาพยนตร์ที่ทุ่มทนุสร้างมหาศาล ที่ใช้ทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์ระดบัฮอลลีวดูเพื่อ

เนรมิตฉากคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอลงัการ พร้อมได้ดาราชัน้นําอย่าง กวัฟู่ เฉิง และกง ลี ่ ทําให้เป็น

ภาพยนตร์เอเชียท่ีทํารายได้สงูสดุของตลาดประเทศไทยในปี 2559 

 - วนัที่ 3 มีนาคม 2559  เว็บไซต์ MThai.com  จดังาน MThai Top Talk-About 2016  งานประกาศรางวลั

ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุบนโลกออนไลน์ ซึง่จดัขึน้เป็นปีท่ี 6 เป็นการประกาศรางวลัให้แก่บคุคลท่ีถกูกลา่วถึงมากท่ีสดุ 

ทัง้ดารานกัแสดง นกักีฬา และบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง เพ่ือเป็นกําลงัใจ และเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัสงัคม 

โดยจดัขึน้ ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน 

 - วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 บริษัท โมโน โปรดกัชั่น จํากัด ผู้ ถือใบอนุญาตช่องโทรทศัน์ สําหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ ออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิล้ทีวี ภายใต้ ช่องโมโน พลสั (Mono Plus) ความสนกุ
ไม่มีวนัจบ ได้รับการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์เพิ่มอีก 5 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2559  
ถงึวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 

 - เมษายน 2559 หน่วยงาน Mono Game ภายใต้ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการ 
MGame ซึง่เป็นบริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่เกมในรูปแบบบฟุเฟ่ต์ ท่ีรองรับทัง้ระบบ iOS และ Android 
เพื ่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยมีเกมให้เลือกหลากหลายมากกว่า 1,000 เกม อาทิ เกม
วางแผน เกมลบัสมอง เป็นต้น 

 - เมษายน 2559 Mbookstore.com ภายใต้ธุรกิจโมโนพบัลิชช่ิง ขยายไลน์ธุรกิจจากเดิมท่ีให้บริการออนไลน์
แบบเก็บค่าสมาชิกรายวนั รายเดือน หรือรายปี ซึ่งลกูค้าสามารถอ่านหนงัสือในคลงัหนงัสือออนไลน์
ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ฯลฯ ในปีนี ้เพิ่มบริการส่วนสโตร์สําหรับสัง่ซือ้สิ่งพิมพ์
แบบเลม่ ท่ีตลาดยงัมีความต้องการอยู ่โดยจดัจําหน่ายผา่นทาง store.mbookstore.com  
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 - 11 พฤษภาคม 2559 งานแถลงข่าวการแข่งขนับาสเกตบอลระดบัภมิูภาคอาเซียน “5th SEABA Stankovic 
Cup Thailand 2016”  โดยกลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้ ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นการแข่งขนัทัง้หมด 5 ทีมจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ระหว่างวนัท่ี 22 - 28 พฤษภาคม ถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29 MONOPLUS และเว็บไซต์ 
Mthai.com  

 - วนัที่ 3 กรกฎาคม 2559 ธนาคารออมสิน  ประกาศร่วมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ โดยให้การ
สนบัสนนุ สโมสรโมโนแวมไพร์บาสเกตบอลคลบั ภายใต้กลุ่มบริษัท โมโน เพื่อพฒันาวงการกีฬาไทยให้
ยัง่ยืน และในการแข่งขนัไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก (TBL  2016) ระหว่างเดือนมิถนุายน – สิงหาคม 
2559 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร์ สามารถคว้าชยัชนะได้สําเร็จเป็นปีท่ีสองติดต่อกนั 

 - วนัท่ี 28 กนัยายน 2559  ช่อง MONO29   เปิดกล้องบวงสรวงซีรีส์สดุย่ิงใหญ่  “ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเดอะซีร่ีส์” ซึ่งได้ผู้ กํากับ และผู้ จดั ฝีมือดี หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดมั) ในนาม 
บริษัท ฟุ๊ คดุ๊ค ฟิล์ม จํากดั   และเปิดตวั สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ องค์ดํา  ทัง้ 3 รุ่น  เป้-ทวีฤทธ์ิ 
จุลละทรัพย์  ซีน-ณัฐชนน บุญศิริ  และติว-ด.ช.ภานกุร วงศ์บุญมาก ณ พระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  จงัหวดัอยธุยา โดยซีรีส์เข้าฉายในช่อง MONO29 ต้นปี 2560 

 - วนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  รับมอบใบประกาศนียบตัรรับรองการเป็น
สมาชิกจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)   
หลงัจากผ่านการทําแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่  ประจําไตรมาสท่ี 3/2559   มี
สถานะการรับรอง 3 ปี  

 - วนัที่ 28 ตลุาคม 2559 บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมโน 
มิวสิค จํากดั เพื่อแสดงอย่างชดัเจนถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ในธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์
สาระบนัเทิงท่ีเก่ียวกบัศิลปินและเพลงของค่ายโมโน มิวสิค  

 - วนัท่ี 20 ธันวาคม 2559  บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั ร่วมกบั บริษัท ไทยบาสเกตบอลลีก 
จํากดั และการกีฬาแห่งประเทศไทย จบัมือจดัการแข่งขนับาสเกตบอลเพ่ือยกระดบักีฬาบาสเกตบอลไทย
ให้เป็นที่ยอมรับ  โดยวางแผนร่วมกนัระยะยาวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี  ( 2560 - 2563 ) ซึ ่งจะมีการ
แข่งขนั 4 ลีก ตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือผลกัดนัและพฒันาศกัยภาพนกักีฬาจากระดบัสมคัรเล่น มาเป็น
นกักีฬาระดบัอาชีพ และพฒันาสูก่ารเป็นนกักีฬาทีมชาติ 

ปี 2558 - วันท่ี 29 มกราคม 2558 บริษัท โมโน เทคโนโลยี  จํากัด (มหาชน) ได้ย้ายหลักทรัพย์  “MONO” และ 

“MONO-W1” จากตลาด mai มาเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 - วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2558 งานเปิดตวัภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์แห่งปี "Dragon Blade ดาบมงักรฟัด"  ผลงาน

สร้างของซุปเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกง เฉินหลง นําทัพนักแสดงนํา จอห์น คูแซค เอเดรียน โบรดี ้ชอย ชีวอน 

(ซุปเปอร์จเูนียร์) หลินเผิง ฯลฯ  เดินพรมแดงเข้าร่วมงานกาล่าพรีเมียร์อย่างย่ิงใหญ่กบักิจกรรม  "ดราก้อน 

เบลด กาล่าไนท์ อิน แบงค็อก" ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน โดยค่ายโมโนฟิล์ม ผู้ นําเข้าภาพยนตร์เร่ือง

นีม้าฉายในประเทศไทย 
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 - วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั ในเครือ โมโนกรุ๊ป เร่ิมการก่อสร้างสตดิูโอถ่ายทํา

บนพืน้ท่ี 12 ไร่ ถนนชยัพฤกษ์ ตําบลบางพลบั อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ประกอบด้วย อาคารสตดิูโอ

ถ่ายทํา 2 อาคาร และอาคารสําหรับการจัดการแข่งขันกีฬา 1 อาคาร โดยมีมูลค่าการก่อสร้างรวมทัง้สิน้ 

300 ล้านบาท 

 - วันท่ี 24 มีนาคม 2558  โมโนกรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจ “โมโนเรดิโอ” เปิดตัวคล่ืนใหม่ “เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” 

(FresZ 91.5 FM) ท่ีมาพร้อมคอนเซปต์ FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุคสําหรับคนทุกวัย 

ภายใต้ช่ืองาน “เฟร็ซ สตาร์ท แกรนด์ โอเพนน่ิง เฟร็ซ 91.5 เอฟเอม็” ณ ศนูย์การสยามพารากอน 

 - เดือนพฤษภาคม โมโนพบัลิชช่ิงเปิดสํานักพิมพ์ใหม่ คือ สํานักพิมพ์แม็กซ์ (MAXX) นําเสนอหนงัสือนิยาย

แปลจากต่างประเทศ ทัง้ตะวนัตกและเอเชีย แนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม ไซไฟ ฯลฯ เปิดตัวด้วย

นิยายชดุ “Wayward Pines Trilogy” เขียนโดย Blake Crouch เป็นนิยายที่ถกูเสนอชื่อชิงรางวลันิยาย

ระทึกขวญัแหง่ปี International Thriller Award 2013 

 - เดือนมิถุนายน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายช่ือหลักทรัพย์ท่ีใช้คํานวณดัชนี SET50 

SET100 และ SETHD ในรอบ 6 เดือนหลงัของปี 2558 ( มีผลตัง้แต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558 ) ซึ่ง

หลกัทรัพย์  “MONO” ได้รับคดัเลือกเข้าสูห่ลกัทรัพย์ในดชันี SET100 เป็นครัง้แรก 

 - วนัท่ี 27 มิถนุายน 2558 สถานีโทรทศัน์ช่อง MONO29 จบัมือกบัโปรโมเตอร์ดงั เกียรติกรีรินทร์ โปรโมชั่น 

จดัการแข่งขนัชกมวยอนัยิ่งใหญ่ “โมโน 29 บิ๊กไฟต์ศึกดวลกําปัน้สะท้านโลก” ณ สนามกีฬา อินดอร์ 

สเตเดียม หัวหมาก  “อํานาจ  เกษตรพัฒนา”  แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสหพันธ์มวยนานาชาติ  (IBF)  

พบกับ  จอห์น รีล คาซิเมโร่”  รองแชมป์อนัดับ  1  ชาวฟิลิปปินส์  ซึ่งอํานาจสามารถสร้างประวติัศาสตร์

มวยโลกให้เมืองไทย ด้วยการป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกครัง้ท่ี 4 ได้สําเร็จด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  โดย

ดําเนินการถ่ายทอดสดให้ชมและเชียร์ผา่นทีวีดิจิตอลช่อง MONO29 

 - วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ก่อตัง้บริษัทยอ่ย คือ บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ  จํากดั (Mono Talent Studio) 

โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ

บริหารและดแูลจดัหานกัแสดง ศิลปิน 

 - วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์สําหรับกิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี ออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิล้ทีวี ในนามช่องโมโน 

พลสั (Mono Plus) ภายใต้สโลแกน “ความสนุกไม่มีวนัจบ” นําเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีเน้นคุณภาพและ

สร้างความบนัเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชัว่โมง 

 - เดือนกรกฎาคม บริษัท โมโน ฟิล์ม จํากดั ได้ซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ต่างประเทศจากค่ายหนงัยกัษ์ใหญ่ของ

ไทย คือ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เพ่ือออกอากาศทางช่อง MONO29 เอาใจคอหนงั

ตา่งประเทศอยา่งจใุจ รวมถงึให้บริการผา่นระบบวิดีโอออนดีมานด์ทางเวบ็ไซต์ MonoMaxxx.com 
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 - เดือนตลุาคม ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ประจําปี 2558 โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ได้รับผลคะแนนในระดบัดีเลศิ หรือ 5 ดาว 

 - วนัท่ี 10 ตลุาคม 2558 ทีมโมโนแวมไพร์บาสเก็ตบอลคลบั ชนะเลิศการแข่งขนั ไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก 

2015 (TBL) ซึ่งจดัขึน้เป็นปีท่ี 4  พร้อมรับรางวลัชนะเลิศ 1 ล้านบาท และเป็นตวัแทนประเทศไทย เข้าร่วม

ศกึบาสเกตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2015 

 - เดือนตลุาคม – พฤศจิกายน โมโนพบัลิชชิ่งเปิด 2 สํานกัพิมพ์ใหม่ คือ สํานกัพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book) 
และสํานกัพิมพ์มฟู (Move) โดยสํานกัพิมพ์ Geek Book ถ่ายทอดเร่ืองราวเฉพาะด้านหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆ 
อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง เช่น หนงัสือ “ชีวิต/ความฝัน/นิวยอร์ก (Humans of New 
York)” “คําน ึงถ ึงบางคน  (Everybody is somebody)” และ  “ท่องยโุรปไม ่ได้ เป็นเหมือนฝัน”  ส ่วน
สํานกัพิมพ์ Move นําเสนอหลกัการและแนวคิดการบริหาร ปรัชญาจากบคุคลที่มีชื่อเสียง หรือบคุคลท่ี
สร้างแรงบนัดาลใจ   เช่น   หนงัสือ “Xiaomi กลยทุธ์ปัน้แบรนด์หมื่นล้านแบบเสียวหมี่”   และ “สตีเวน 
เจอร์ราร์ด ตํานานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์” 

 - วนัที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลงการจดัเรียงช่องโทรทศัน์สําหรับทีวีดิจิตอลตามประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัลําดบับริการโทรทศัน์ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 
2558 มีผลทําให้ผู้ประกอบการโทรทศัน์ในระบบดาวเทียมและเคเบิล้ต้องจดัให้มีรายการโทรทศัน์ท่ี
ให้บริการเป็นการทัว่ไป (ช่องทีวีดิจิตอล) ไว้ที่ช่องรายการ 1 – 36 เพื่อให้ประชาชนสามารถจําเลขช่องได้
เมื่อดรูายการทีวีดิจิตอลจากแพลตฟอร์มที่ต่างกนั ดงันัน้ สถานีโทรทศัน์ช่อง MONO29 จึงจดัอยู่ใน
หมายเลข 29 ทกุโครงข่าย 
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โครงสร้างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  มีบริษัทยอ่ยทัง้สิน้ 17 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีภาพรวมการ
ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ดงันี ้

 
 

1 บริษัทย่อย ท่ีถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 99% และ บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 1% 

2 บริษัทร่วม ท่ีถือหุ้นโดย Mono Technology Hong Kong Limited 42% 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทย่อย 

1.  บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จาํกัด หรือ Mono Gen  จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2540  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

และเรียกชําระแล้ว 982 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบส่ือสิ่งพิมพ์ ทัง้หนังสือ 

นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค และให้บริการผ่านออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ภายใต้ช่ือ Mbookstore แหล่งรวม Online 

Digital Book Store โดยมีเนือ้หา และความบนัเทิง ครอบคลมุไลฟ์สไตล์และหลากหลายแนว ซึ่งได้รับลิขสิทธ์ิจาก

นกัเขียนและเจ้าของผลงานที่มีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนิตยสารที่เป็นที่รู้จกั อาทิเช่น นิตยสาร

กอซซิปสตาร์ (Gossip Star) ไบโอสโคป (Bioscope) รัช (Rush) เป็นต้น 

2.  บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด หรือ Mono Travel จัดตัง้ขึน้ว ันที่ 20 มิถุนายน 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

และเรียก ชําระแล้ว  20 ล้ านบาท  ประกอบธุ รกิจให้บ ริการจองท่ีพักแ ก่ลูก ค้ าผ่ านทางเว็บ ไซ ต์  ได้แ ก่ 

www.hotelthailand.com  www.hotelsthailand.com  

3. บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด หรือ Mono Music จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียก

ชําระแล้ว 106 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงท่ีเก่ียวกับศิลปินและเพลงของค่ายโมโน 

มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปินและดนตรีเพ่ือเอาใจกลุ่มผู้ ฟัง ทุกเพศทุกวยั ทัง้บอยแบนด์ และเกิร์ลกรุ๊ป  เน้นแนวดนตรีป๊อป

และแนวเพลงฟังสบาย (Easy Listening)  

4. บริษัท โมโน ฟิล์ม จํากัด หรือ Mono Film จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 5 ตลุาคม 2547 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกชําระ

แล้ว   871  ล้านบาท   ถือหุ้นทัง้หมดโดย  Mono Gen   โดย  Mono Film   ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์คุณภาพ  

ในนามค่ายโมโน พิคเจอร์ นําออกฉายในโรงภาพยนตร์  ขายลิขสิทธ์ิให้สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี  เคเบิลทีวี และขายสิทธ์ิ

ให้กบัต่างประเทศ รวมทัง้การจดัซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ทัง้ไทยและต่างประเทศเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ และนํามา

ให้บริการในรูปแบบอ่ืนๆ 

5. บริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด หรือ Mono Production จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 4 ตลุาคม 2553 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและ

เรียกชําระแล้ว 1,820 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง เพ่ือแพร่ภาพ

ออกอากาศผ่านระบบทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี  สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชัว่โมง  ในนามช่อง “โมโน พลสั” 

(MONO PLUS) ภายใต้สโลแกน “ความสนุกไม่มีวนัจบ” โดยมีรายได้หลกัจากการจําหน่ายโฆษณาให้กับผู้สนบัสนุน

รายการ หรือเจ้าของสนิค้าหรือบริการตา่งๆ อตัราคา่โฆษณาขึน้อยูก่บัความนิยมของรายการและช่วงเวลาออกอากาศ 

6. บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด หรือ Mono Info จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 15 ธันวาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน

และเรียกชําระแล้ว 8 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการผลิตและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดย

เป็นผู้ ผลิต และพัฒนาโปรแกรมต่างๆ รวมทัง้การดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการของบริษัท  นอกจากนี  ้ มีส่วนงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น  (Application)  เพื่อเสริมธุรกิจบริการเสริม

บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของบริษัท  
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7. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จาํกัด หรือ Mono Broadcast จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 9 กนัยายน 2556  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

และเรียกชําระแล้ว 1,400 ล้านบาท ถือหุ้ นทัง้หมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ดําเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอล ในนามช่อง MONO29 ภายใต้สโลแกน 

“ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีส์ดงั มากที่สดุ” จากสตดูิโอชัน้นําต่างประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสามารถรับชมได้

แบบ 2 ภาษา ทัง้ทางโทรทศัน์ เวบ็ไซต์ และแอพพลเิคชัน่ 

8. บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด หรือ Mono Sport Ent จัดตัง้ขึน้วันท่ี  9 กันยายน  2556  

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 50 ล้านบาท ถือหุ้นทัง้หมดโดย Mono Production โดยดําเนินธุรกิจ

เก่ียวกับธุรกิจจดัการแข่งขนักีฬาและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการแข่งขนักีฬาทกุประเภท รวมถึงบริหารจดัการทีมกีฬา และ

จดัตัง้สโมสรกีฬา 

9. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดตัง้ขึน้วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันมีทุน     

จดทะเบียน และทนุที่เรียกชําระแล้ว 25 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 107 ล้านบาท เพื่อลงทนุดําเนินธุรกิจ

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

10. บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด หรือ Mono Radio จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 15 ธันวาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียก

ชําระแล้ว 1 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้คล่ืนวิทย ุ

“Mono Fresh 91.5 FM” ซึง่เป็นคล่ืนวิทยท่ีุเปิดเพลงจากทกุยคุ รวมไว้ในหนึง่เดียว เร่ิมออกอากาศต้นปี 2558 

11. บริษัท โมโน เรดโิอ บรอดคาซท์ จํากัด หรือ Mono Radio Broadcast จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 15 ธันวาคม 2557  ปัจจบุนั

มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 0.25 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศ

ผา่นสถานีวิทยกุระจายเสียง 

12. บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด หรือ Mono Talent Studio จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ปัจจุบนัมีทนุ

จดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 5 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการบริหารศิลปิน การออกผลงาน และการจดัการ

งานตา่งๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้กบัศิลปิน รวมถงึการพฒันาและสง่เสริมภาพลกัษณ์ให้กบัศิลปิน 

13. บริษัท ทีโมเมนต์ จํากัด หรือ T Moment จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 9 มีนาคม 2559 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท 

และทนุท่ีเรียกชําระแล้ว 90 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์คณุภาพ  ในนามค่ายทีโมเมนต์ นําออกฉายใน

โรงภาพยนตร์  ขายลขิสทิธ์ิให้สถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี  เคเบิลทีวี และขายสทิธ์ิให้กบัตา่งประเทศ  

14. บริษัท โมโน เพลย์ จํากัด หรือ Mono Play จัดตัง้ขึน้วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้าน

บาท และทนุที่เรียกชําระแล้ว 2.50 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจพัฒนาบริการความบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม 

พฒันาโปรแกรมเกมเพ่ือรองรับการใช้งานของอปุกรณ์ตา่งๆ 

15. บริษัท โมโน แอสโทร จาํกัด หรือ Mono Astro จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 5 ล้าน

บาท และทนุที่เรียกชําระแล้ว 2.50 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านการพยากรณ์และ

โหราศาสตร์  
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16. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2553  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

และเรียกชําระแล้ว 1,000 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 3.80 ล้านบาท ปัจจบุนัหยดุดําเนินกิจการและอยูร่ะหวา่งการ

ชําระบญัชี 

17. Mono Technology Vietnam Company Limited หรือ Mono Vietnam จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ปัจจบุนั

มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแล้ว  6,248.40  ล้านดองเวียดนาม  หรือประมาณ  10  ล้านบาท  ปัจจุบันหยุด

ดําเนินกิจการและอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชีปัจจบุนัหยดุดําเนินกิจการและอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 

บริษัทร่วม 

1.   Yunnan Mono Digital Technology Company Limited หรือ  Yunnan Mono จัดตั ง้ขึ น้ วัน ท่ี  9 ธันวาคม  2558  

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย Mono Hong 

Kong ถือหุ้นร้อยละ 42 ปัจจบุนัหยดุดําเนินกิจการและอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่   

กลุ่มบริษัทโมโน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่    และการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทไม่ได้
มีความสมัพนัธ์ หรือเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจอื่นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนยัสําคญั มีความสมัพนัธ์กนัแต่เพียง
การดําเนินธุรกรรมการค้าโดยทัว่ไป ตามที่ได้เปิดเผยในส่วนที่ 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ หวัข้อ 12 
รายการระหว่างกนั  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยสําหรับปี  2558  –  2560 เป็นดงันี ้ 

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกจิ 
ดาํเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถอืหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.กลุม่ธรุกิจสือ่     

1) รายได้โฆษณา 
 

Mono Tech 
Mono Gen 

Mono 
Broadcast1/ 

Mono 
Production 

Mono Radio 
Mono Radio 
Broadcast 

- 
100 
100 

 
100 

 
100 
100 

1,648.82 

 

64.01 1,089.56 51.57 760.36  39.50 

2) รายได้จากธรุกิจสมคัรรับ 

ข้อมลูข่าวสารและบนัเทิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mono Tech 
Mono Gen 
Mono Info 

Mono Travel 
Mono Music 
Mono Film1/ 

Mono 
Broadcast1/  
Mono Radio 
Mono Play 
Mono Astro 
Mono Indo 
Mono Korea 

Mono Vietnam 

- 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

722.08 28.03 891.19 42.18 989.11 51.38 

2. กลุม่ธรุกิจการให้บริการคอนเทนต์        

1) รายได้จากธรุกิจภาพยนตร์ Mono Film1/ 
T  Moment 

100 
100 

66.44 2.58 43.93 2.08 80.03 4.16 

2) รายได้จากธรุกิจกีฬา Mono Sport1/ 100 41.20 1.60 14.15 0.67 5.14 0.27 

3) รายได้จากธรุกิจเพลง Mono Music 
Mono Radio 
Mono Talent 

100 
100 
100 

17.65 0.70 5.14 0.24 22.46 1.17 
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ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกจิ 
ดาํเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถอืหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

4) รายได้จากธรุกิจอ่ืน Mono Gen  
Mono Travel 

Mono 
Production 
Mono Play 
Mono Astro 

100 
100 
100 

 
100 
100 

32.48 1.26 32.79 1.58 35.86 1.86 

รายได้จากการขายและให้บริการ   2,528.67 98.17 2,076.76 98.30 1,892.96 98.33 

รายได้อ่ืน   47.04 1.83 35.94 1.70 32.18 1.67 

รายได้รวม    2,575.71 100.00 2,112.70 100.00  1,925.14 100.00  
 

หมายเหต ุ: 1/ บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางอ้อม ผ่านการถือหุ้นใน Mono Production  

 ซึง่ถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100 

  บริษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึง่ถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

กลุ่มธุรกจิส่ือ (Media Business) 

  ธุรกจิส่ือทีวี 

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านส่ือแต่ละประเภทในปี 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : รายงานของบริษัท  เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
 

มลูค่าตลาดโฆษณาปี 2560 มีมลูค่ารวม 101,445 ล้านบาท โดยมลูค่าโฆษณาผ่านส่ือทีวีถือเป็นตลาดท่ีใหญ่

ท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 64.8 ของตลาดรวม หรือมลูค่า 65,786 ล้านบาท แบ่งเป็นมลูค่าโฆษณาทางทีวีอนาล็อกร้อยละ 40.4 

ทีวีดิจิตอลร้อยละ 21.6 และทีวีเคเบิล/ดาวเทียมร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซึ่งมีมลูค่ารวม 70,994 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 7.3 โดยส่ือทีวีอนาล็อก ลดลงถึงร้อยละ 13.1 ส่วนส่ือทีวีเคเบิล/ดาวเทียม ลดลงร้อยละ 15.6 ในขณะท่ีส่ือทีวี

ดิจิตอลมีแนวโน้มท่ีดีขึน้โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.4 แต่หากเทียบกบัจํานวนช่องสถานีท่ีมีจํานวนมาก ถือได้ว่ามีสดัสว่นเพิ่มขึน้

ไม่มากนัก ทัง้นี  ้ในปี 2560 ธุรกิจส่ือและบันเทิงยังคงได้รับผลกระทบจากการขอความร่วมมือสําหรับเง่ือนไขการ

ออกอากาศในช่วงเดือนท่ีมีพระราชพิธีสําคญั ซึง่สง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ส่ือโฆษณาของลกูค้าในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 

2560 หากใน 1 - 2 ปีต่อจากนี ้ ปัจจยับวกด้านการเปล่ียนผ่านระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล และการขยายโครงข่ายสญัญาณ

ทีวีดิจิตอลท่ีครอบคลุมถึงร้อยละ 95 ทําให้คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดส่ือทีวีดิจิตอลเติบโตดีขึน้กว่าปัจจุบัน รวมถึงเดือน

ธนัวาคม 2560 กสทช.เหน็ชอบแนวทางการทบทวนอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทศัน์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึง่จะเป็นอีกหนึง่ปัจจยับวกตอ่ผู้ประกอบการในปี 2561 

ปี 2560 ถือเป็นการเข้าสูปี่ท่ี 4 ของการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของกลุม่บริษัท ในภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม

ทีวี บริษัทให้ความสําคญักบัการจดัหาและผลิตคอนเทนต์ระดบัพรีเมียมท่ีน่าสนใจ เพ่ือครองใจกลุ่มผู้ชม และรักษาระดบั

ความนิยมของช่องและรายการ (เรตติง้) ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งต้องอาศยัทกุกลยทุธ์ทัง้ด้านการบริหารคอนเทนต์ 

การทําการตลาดและการจดักิจกรรม พร้อมทัง้ขยายกลุ่มผู้ชมในต่างจงัหวดั เพ่ือสร้างเรตติง้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งจะเห็นได้จากเดือนธันวาคม 2560 มีเรตติง้ของจํานวนคนดโูทรทศัน์ในระบบดิจิตอลทัว่ประเทศเฉล่ียต่อนาที อาย ุ4 ปี

ขึน้ไป ออกอากาศวนัจนัทร์ – วนัอาทิตย์ เวลา 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 0.803  ซึ่งอยู่ในอนัดบัที่ 4 ของช่องฟรีทีวีทัง้หมด 

ถือได้วา่บริษัทได้รับความสําเร็จในด้านการรับรู้และเป็นท่ีจดจําสําหรับกลุม่ผู้ชม  
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เรตติง้ของจาํนวนคนดโูทรทศัน์ในระบบดจิติอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาท ีเดอืนมกราคมถงึเดอืนธันวาคม 2560 

 
 

ท่ีมา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากดั 

 ช่อง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 35 ช่อง 7 2.005 2.204 2.306 2.182 2.081 1.875 2.136 2.124 2.153 2.025 2.204 2.077 

2 33 ช่อง 3 HD 1.485 1.388 1.359 1.398 1.309 1.337 1.243 1.255 1.556 1.334 1.252 1.265 

3 23 ช่อง WORKPOINT TV 1.072 1.094 1.165 1.132 1.078 1.102 1.079 0.972 0.965 0.763 0.784 0.808 

4 29 ช่อง MONO29 0.720 0.648 0.634 0.691 0.698 0.651 0.730 0.714 0.755 0.638 0.739 0.803 

5 27 ช่อง 8 RS 0.496 0.509 0.483 0.514 0.572 0.638 0.646 0.598 0.611 0.444 0.666 0.647 

6 31 ช่อง ONE (GMM) 0.551 0.561 0.543 0.497 0.472 0.420 0.500 0.476 0.484 0.807 0.611 0.522 

 

  ธุรกจิส่ือออนไลน์ และธุรกจิสมัครรับข้อมูลข่าวสาร 

ผลสํารวจมลูค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอล ปี 2560 ในช่วงคร่ึงปีแรก มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปกว่า 6,086 ล้าน
บาท และคาดว่าประมาณการทัง้ปีจะใช้เม็ดเงินโฆษณารวม 12,195 ล้านบาท เพิ ่มขึน้จากปี 2559 ถึงร้อยละ 29  
แพลตฟอร์มหลกัท่ีเป็นท่ีนิยมสงูสดุ ได้แก่ เฟซบุ๊ก, ยทูปู และ ส่ือโฆษณาแบนเนอร์ (Display) ซึ่งรวมกนัแล้วสงูถึงร้อยละ 
50 ของมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลทัง้หมด    ทัง้นี  ้เห็นได้ว่าสื่อดิจิตอลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด 
อันเนื่องมาจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึน้ เทคโนโลยีการสื่อสารและการรับส่งข้อมูลรวดเร็วขึน้ 
ทัง้อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ที่ใช้ในครัวเรือน และอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่  อีกทัง้ ในปัจจุบนั 
พฤติกรรมด้านความนิยมในการบริโภคคอนเทนต์ได้เปลี่ยนจากข้อความ และภาพนิ่ง เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ 
ทําให้ในหลายๆ สื่อเร่ิมมีการปรับตวัให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมคัรรับ
ข้อมลูข่าวสาร เป็นธุรกิจที่บริษัทมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน และมีการปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลกูค้ามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ยอดนิยมของประเทศอย่าง Mthai.com ที่เป็น
เว็บคอมมนูิตี  ้และเป็นแหล่งรวบรวมวิดีโอขนาดใหญ่ที่มีลกูค้าเข้าชมจํานวนมาก  บริการสมคัรข้อมลูข่าวสาร 
(Subscription) แม้ว่ารายได้รวมลดลง จากความนิยมของบริการข้อมลู SMS จะลดลง แต่มลูค่ารายได้ยงัคงมีนยัยะ
สําคญัต่อการดําเนินธุรกิจต่อไป โดยยงัคงรักษาฐานลกูค้าที่ใช้งานในกลุ่มที่ใช้งานทางธุรกิจ (Corporate SMS) และ
การปรับกลยุทธ์ โดยปรับปรุงบริการอื่นๆ เพิ่ม อาทิ บริการดูหนังออนไลน์ของ Monomaxxx ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์
คนชอบดภูาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดีต่างๆ ได้จากทกุที่และรองรับทกุอปุกรณ์    บริการ Tutor Me รองรับกลุ่มลกูค้าวยัเรียน 
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ที่สามารถเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment  บริการ Neptune ดดูวงออนไลน์ ศนูย์รวมนกัพยากรณ์ที่มีคณุภาพ
และช่ือเสียง และให้บริการพยากรณ์ได้ทกุวนั 24 ชัว่โมง  

ล่าสดุบริษัทได้พฒันาบริการวิดีโอออนไลน์คณุภาพ Seeme.me เป็นอีกช่องทางสําหรับการนําเสนอคอนเทนต์
วิดีโอที่น่าสนใจของกลุ่มบริษัท และเปิดสําหรับผู้ ที่ผลิตคอนเทนต์จากภายนอกเข้าร่วมเป็นพนัธมิตร ซึ่งจะเป็นแหล่ง
รวมวิดีโอคอนเทนต์ของผู้ ให้บริการคอนเทนต์แบบถกูลิขสิทธ์ิของคนไทย ซึ่งเร่ิมเปิดใช้งานในช่วงปลายปี 2560 มีทัง้
ผู้ชมให้ความสนใจเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และพนัธมิตรทางธุรกิจด้านคอนเทนต์สนใจเปิดแชนแนลของตนเองมากกว่า 
12,000 คลิป ( ณ ธันวาคม 2560 )  

มูลค่าการโฆษณาผ่านส่ือดจิติอลในปี 2555 – 2560   
และสัดส่วนการโฆษณาผ่านส่ือดจิติอลในปี 2560 

 
ท่ีมา : สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) ร่วมกบั กนัตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) 

  ธุรกจิส่ือวทิยุ 

ณ สิน้ปี 2560 มูลค่าการโฆษณาผ่านส่ือวิทยุ มีมูลค่า 4,476 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของมูลค่าตลาด

โฆษณารวม จากปี 2559 ซึ่งมีมลูค่า 5,263 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.0 จากภาวะการลดลงของสื่อโฆษณาโดยรวม และ

ผลจากการขยายตวัของส่ือดิจิตอลอ่ืนๆ ทําให้ผู้ ฟังใช้เวลาอยู่กบัส่ือเดิม (Traditional Media) ลดลง ทัง้นี ้การท่ีกลุม่บริษัท

เข้ามาดําเนินธุรกิจส่ือวิทยุ ภายใต้คล่ืน Mono Fresh 91.5FM ด้วยความต้องการเพิ่มส่ือของบริษัท ให้ครอบคลุมและ

เข้าถึงกลุ่มผู้ บริโภคท่ีมีไลฟ์สไตล์ชอบฟังเพลง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเพลงของบริษัท และเป็นอีกช่องทาง

ประชาสมัพนัธ์บริการและกิจกรรมต่างๆของบริษัทในเครือ   ซึ่งคล่ืนน้องใหม่ต้องอาศยัเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ี

รู้จกัผ่านการนําเสนอเพลงท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้ ฟัง และใช้ส่ือโซเชียลมีเดียช่วยประชาสมัพนัธ์ เพิ่มฐานลกูค้าทางออนไลน์  ทัง้นี ้

ในปี 2560 บริษัทอาศยัประสบการณ์และบุคลากรด้านธุรกิจเพลง จดัการแสดงคอนเสิร์ต Mono Fresh 2 Tone Concert  

ณ Mono29 Studio และแสวงหาพนัธมิตรในรูปแบบสปอนเซอร์ชิป (Sponsorship) ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และ

จะเป็นอีกหนึง่แนวทางท่ีธุรกิจจะมุง่เน้นในปีตอ่ไป 
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กลุ่มธุรกจิการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business) 

สําหรับบริการด้านคอนเทนต์ และความบนัเทิง บริษัทเป็นผู้จดัหาและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลากหลายรูปแบบ 

ทัง้ภาพ เพลง วิดีโอ รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ โดยให้ความสําคญักบัไลฟ์สไตล์ความต้องการของ

ลูกค้า คุณภาพคอนเทนต์ การรองรับด้านเทคโนโลยี  และกระจายคอนเทนต์ไปยังกลุ่มส่ือภายในของบริษัทท่ีมีอย่าง

แข็งแกร่ง เพ่ือเป็นส่วนเติมเต็มความน่าสนใจของส่ือต่างๆ อาทิ รายการโทรทศัน์บนช่อง MONO29  คลิปสาระและความ

บนัเทิงบนแอพพลิเคชัน่ “Seeme” ภาพยนตร์ออนไลน์บน Monomaxxx ฯลฯ ซึ่งการบริหารจดัการคอนเทนต์และลิขสิทธ์ิ

ในส่ือท่ีมีอยู ่มีสว่นสง่เสริมให้การบริหารจดัการต้นทนุมีประสิทธิภาพ 

  ธุรกจิภาพยนตร์ 

คอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลกัของกลุม่บริษัท ทัง้การจดัหาภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้า

มาฉายโดย Mono Film การผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพโดย T Moment ตลอดจนการบริหารคอนเทนต์ภาพยนตร์แบบ

ครบวงจร ตัง้แต ่

- การฉายผา่นโรงภาพยนตร์   

- การฉายทางโทรทศัน์ ช่อง MONO29  

- การฉายทางออนไลน์ ผา่น Monomaxxx   

ท่ีกลุ่มบริษัทมีครอบคลุมทุกส่ือ ทําให้บริษัทสามารถเจรจาข้อตกลง การจัดซือ้ลิขสิทธ์ิจํานวนมาก และเป็น

พนัธมิตรกบัค่ายหนงัชัน้นํา และค่ายหนงัอิสระทัง้ในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจดัหาภาพยนตร์ท่ี

หลากหลาย และมีการตอบรับท่ีดีมากขึน้ แม้ว่าตลาดภาพยนตร์ในประเทศไทยยังมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ทัง้ทาง

ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย แต่บริษัทเช่ือมัน่ว่าการปรับตวัของบริษัทในการบริหารคอนเทนต์ท่ีครอบคลมุทุกส่ือ การทํา

การตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย และความแข็งแกร่งของส่ือภายในท่ีมีจะเป็นตวัแปรสําคญัท่ีทําให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้

ตอ่เน่ือง 

  ธุรกจิกีฬา 

ขณะท่ีคอนเทนต์ด้านกีฬาท่ีได้รับความนิยมในหมู่คนไทย อย่างฟุตบอล มีผู้ นําเสนอคอนเทนต์ด้านนีจํ้านวนมาก

แล้ว บริษัทจงึได้สร้างความแตกตา่ง และให้ความสําคญักบัการพฒันาวงการกีฬาบาสเกตบอล โดย 

- พฒันานกักีฬาให้มีศกัยภาพสูร่ะดบัสากล สร้างทีมบาสเกตบอลท่ีแข็งแกร่ง 

- จดัการแข่งขนักีฬาหลายระดบัในประเทศ ตัง้แตร่ะดบัเยาวชน จนถงึระดบัอาชีพ 

- จดัการแข่งขนักีฬาระหวา่งประเทศ  

- สง่เสริมทีมบาสเกตบอลไทยให้เข้าสูอ่นัดบัโลก  

ซึ่งบริหารจัดการในรูปแบบ Sport Entertainment เผยแพร่การแข่งขันผ่านส่ือทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือให้

วงการกีฬาบาสเกตบอลเป็นท่ีนิยม รวมถึงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนากีฬา

บาสเกตบอลเป็นหลกั ซึง่เช่ือว่าการวางแผนกลยทุธ์ระยะยาวของกีฬาบาสเกตบอล และความร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างๆทัง้

ภาคเอกชน และภาครัฐ ใน 3 – 5 ปีข้างหน้าบาสเกตบอลไทยจะก้าวสูร่ะดบัสากลมากขึน้ 
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  ธุรกจิเพลง 

ปัจจุบนัผู้บริโภคฟังเพลงผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดีย ยทูปู ไลน์ทีวี ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการแบบ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย      ซึ่งมีผู้บริโภคเพียงบางส่วนที่ยอมซือ้บริการคอนเทนต์ประเภทเพลง  ศิลปินจึงกลายเป็นสื่อหรือ 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง (Music Creator) ท่ีต้องมีผู้ ติดตาม หรือฐานแฟนคลบั เพ่ือให้ได้มาซึง่รายได้ในรูปแบบสปอนเซอร์

อีกทางหนึ่ง ค่าย  Mono Music จึงเน้นการออกผลงานโดยการทําแคมเปญและกิจกรรมผ่านออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 

การให้ข้อมลูความเคล่ือนไหวหรือพฒันาการการฝึกซ้อมของศิลปิน เพ่ือสร้างความผกูพนักบักลุ่มผู้ ฟัง และฐานแฟนคลบั 

หรือการคัดเลือกศิลปินท่ีมีฐานแฟนคลบัอยู่ก่อนแล้ว รวมถึง การเป็นพันธมิตรกับบริษัทท่ีทําหน้าท่ีเผยแพร่คอนเทนต์

ประเภทเพลง เพ่ือให้ผลงานไปสู่ผู้ ฟังในทกุช่องทาง ทัง้บริการดาวน์โหลดดิจิตอล และการฟังเพลงผ่านคลงัเพลงออนไลน์ 

อยา่ง JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify ฯลฯ 

  ธุรกจิบันเทงิ 

แม้ว่าความต้องการส่ือบนัเทิงประเภทสิ่งพิมพ์จะลดลงตามลําดบั แต่ภาพลกัษณ์ในตราสินค้า (Brand) ในกลุ่ม

นิตยสารของบริษัทยังคงมีมูลค่าท่ีสามารถพฒันาบริการในรูปแบบดิจิตอลและออนไลน์  อย่าง gossipstar.mthai.com 

หรือ facebook.com/GossipstarFC ฯลฯ ท่ีกลุ่มบริษัทได้ปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจมาตัง้แต่ปี 2558  ในส่วนของส่ือ

ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊ค นอกจากการพิจารณาท่ีคณุภาพของเนือ้หาแล้ว บริษัทยงัเน้นการคดัเลือกนกัเขียนท่ีกําลงัเป็นท่ีสนใจ 

(Influencer) มีแนวทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รวมถึงมีฐานแฟนเพจบนโลกออนไลน์ เพ่ือตอบโจทย์ลกูค้าเฉพาะกลุ่มมากขึน้ 

รวมถึงพัฒนาบริการ Online Digital Book Store ภายใต้ช่ือ Mbookstore ท่ีผู้ อ่านสามารถอ่านบนออนไลน์ผ่านหน้า

จอคอมพิวเตอร์ และแอพพลเิคชัน่บนอปุกรณ์ตา่งๆ 

  ธุรกจิเกม 

ตลาดอตุสาหกรรมเกมของประเทศไทยถือเป็นตลาดท่ีใหญ่มีมลูค่าถึง 9,000 ล้านบาทในปี 2559  โดยเป็นตลาด

โมบายเกม 3,100 ล้านบาท และในปี 2560  คาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 30  จากท่ีผ่านมา 1-2 ปีธุรกิจเกมเป็นส่วนหนึ่งใน

ธุรกิจโมบายของกลุม่บริษัท มาในปี 2560 ได้แยกออกมาเป็นหน่วยธุรกิจท่ีชดัเจน เน่ืองจากเช่ือว่าธุรกิจเกมออนไลน์จะเป็น

ธุรกิจที่มีศกัยภาพสงูในอนาคต โดยบริษัทได้เปิดตวัเกมแรก คือ Boxing Angel เป็นรูปแบบเกมแอคชัน่แนว RPG 

(Role Playing Game) ซึ่งในเดือนแรกท่ีให้บริการเกมติดอนัดบั 3 ของเกมแอคชัน่ท่ีออกใหม่ ในอนาคตจะมุ่งพฒันาและ

จดัหาเกมใหม่ๆ  ซึง่เป็นเกมท่ีมีกลุม่ผู้ เลน่กว้างขึน้ รวมถึงเป็นพนัธมิตรการจดักิจกรรมอีสปอร์ต (eSports) เพ่ือถ่ายทอดการ

แข่งขนัตอ่ไป 

  ธุรกจิท่องเที่ยว 

ในส่วนของการบริการรับจองห้องพัก  และโรงแรม  ของโมโน ทราเวล   ไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันโดยตรงกับ 

ผู้ ให้บริการออนไลน์ท่ีมีศกัยภาพสงูจากต่างประเทศ แต่เป็นการให้บริการท่ีเน้นควบคู่ไปกบัการให้บริการคอนเทนต์ด้าน

ท่องเท่ียวผ่านออนไลน์และส่ือโซเชียลมีเดีย มีการทําโปรโมชัน่กบัพนัธมิตรเจ้าของห้องพกั หรือโรงแรมโดยเฉพาะ หรือการ

ทําโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเทศกาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษกว่าผู้ ให้บริการรายอื่น  รวมถึงการจัดหาบริการอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว อาทิ จองรถ กิจกรรมท่องเที่ยว การเข้าชมการแสดง ฯลฯ    โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแบบ 

One Stop Service 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท โมโน 

กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ธุรกิจส่ือ (Media Business) และกลุม่ธุรกิจการให้บริการ

คอนเทนต์ (Content Business) แบ่งธุรกิจเป็น 10 ธุรกิจ ดงันี ้  1. ธุรกิจส่ือทีวี 2. ธุรกิจส่ือออนไลน์ 3. ธุรกิจสมคัรรับข้อมลู

ข่าวสาร 4. ธุรกิจส่ือวิทย ุ5. ธุรกิจภาพยนตร์ 6. ธุรกิจกีฬา 7. ธุรกิจเพลง 8. ธุรกิจบนัเทิง 9. ธุรกิจเกม 10. ธุรกิจท่องเท่ียว 

โดยมีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

กลุ่มธุรกจิส่ือ (Media Business) 

1. ธุรกจิส่ือทีวี (TV Business) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1.1 ธุรกจิให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิติอล ซึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ (SD) โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ

ผลิตและนําเสนอรายการท่ีมีคณุภาพ สร้างความบนัเทิง สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลข

ลําดบัการให้บริการช่อง 29 ภายใต้ช่ือ “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29)  

ช่อง MONO29 ดําเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 

2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้ นําธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศไทยโดยปี 2560 ช่อง 

MONO29 ยงัคงครองเรตติง้อนัดบั 4 และพร้อมท่ีจะมุ่งมัน่เดินหน้าอย่างต่อเน่ือง

ไม่หยุดยัง้ ทางสถานีสร้างจ ุดยืนด้วย  “หนงัดี-ซีรีส ์ดงั”  โดยทําสัญญาเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว กับสตูดิโอหลักผู้ ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศ

สหรัฐอ เมริกา  ได้แก ่ Warner Bros.  Walt Disney  Universal Paramount Sony CBS Miramax และได้พันธมิตร

เพิ่มเติม คือ 20th Century Fox ซึ่งจะได้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในปี 2561    โดยภาพยนตร์และซีรีส์จากสตูดิโอต่างประเทศ

เหลา่นี ้  จะเป็นสดัสว่นหลกัถงึ 70% ของคอนเทนต์ท่ีลงช่องทัง้หมด 

 

 

 

 

 
 

นอกจากนี ้  ยงัมีคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพอ่ืนๆ   เพิ่มเติม  ได้แก่ รายการข่าว รายการบนัเทิง โปรแกรมถ่ายทอดสด

กีฬา การผลิตซีรีส์ไทยด้วยทีมงานมากประสบการณ์และเน้นการผลิตท่ีมีคณุภาพระดบัสงู   เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายให้

กว้างขึน้ 
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โปรแกรมระดับพรีเมียม ท่ีคดัสรรมานําเสนอผู้ชม ได้แก่ 
Mega Movies  : ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ท่ีสร้างรายได้ Box Office ระดบัโลก 

Premium Blockbuster    : ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ และภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงจากฮอลลีวดู  

Thailand’s First Premiere   : ภาพยนตร์โปรเจกต์ยกัษ์จากฮอลลีวดู ออกอากาศบนฟรีทีวีเป็นครัง้แรก 

     และเป็นช่องแรกในประเทศไทย 

Hit Movies  : ภาพยนตร์คณุภาพ หลากหลายแนว จากนกัแสดงช่ือดงั 

Happy Family Times  : ภาพยนตร์ดีสําหรับครอบครัว   

Midnight Cinema  : ภาพยนตร์ดี ภาพยนตร์เดน่รอบดกึ    

Premium Series  : ซีรีส์สดุมนัส์ ครองเรตติง้อนัดบัต้นๆของอเมริกา 

Super Series   : ซีรีส์สดุฮิต 
 

พร้อมทัง้มีกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกบัพนัธมิตรท่ีหลากหลาย ลงพืน้ท่ีทัว่ประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29 

Movie Preview ตลอดทัง้ปี  งานดนตรีหรือคอนเสิร์ตอยา่ง Transmission (EDM Concert), Route66 Songkran Summer 

Fest 2017, Single Fest@เชียงใหม่, Wet & Wild Party Concert, คอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ "ร็อคเธอเสมอ", Waterzonic 

2017,  Season of Love Song 8, Bangkok Countdown 2017 ฯลฯ และมีโอกาสร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ Bangkok 

ASEAN Film Festival 2017 งานนิทรรศกาลระดบัโลก AVATAR Discover Pandora  Exhibitionรวมถึงงานวิ่งต่างๆ และ

งานแข่งขนัไตรกีฬา อาทิ งานบางแสนไตรกีฬา 2017,  งาน Toyota Pattaya Triathlon Tour Series by Mama 2017 และ 

งาน Pattana Triathlon 2017  

 ผู้ชมสามารถรับชมได้ทางฟรีทีวี เวบ็ไซต์ Mono29.com และแอพพลเิคชัน่ Mono29 ทัง้ระบบ iOS และ Android 

1.2 ธุรกจิทีวีดาวเทียม และเคเบลิทีวี ในฐานะเป็นผู้ ผลิตและสร้างสรรค์

รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตัง้แต่ปี 2553 ช่อง MONO PLUS (โมโน 

พลัส)  ความสนุกไม่มีวันจบ ตอกยํา้ความแรง เสิร์ฟเนือ้หาสนุก มีคุณภาพ

อยา่งตอ่เน่ือง  

MONO PLUS เร่ิมต้นด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “ความสนุกไม่มีวันจบ” นําเสนอรายการโทรทัศน์ท่ีเน้น

คณุภาพซึ่งถ่ายทําด้วยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คดัสรรคอนเทนต์ระดบัพรีเม่ียม ทัง้ภาพยนตร์ 

ละครไทย ซีรีส์ทัง้ไทยและต่างประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตีแ้ละรายการกีฬา ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทางระบบ 

C-Band ได้แก่ จานดํา Hisattel Ideasat Infosat Leotech PSI Thaisat เคเบิลทีวีทั่วประเทศ กล่อง IPTV ของ 3BB  และ 

TOT อีกทัง้รับชมได้ทางเวบ็ไซต์ http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชัว่โมง 

รายได้หลกัของธุรกิจส่ือทีวี MONO29 และ MONO PLUS มาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผู้สนบัสนนุรายการ 

(Sponsor) หรือเจ้าของสินค้า โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซือ้ช่วงเวลา การไท-อิน (Tie-in) ในรายการขายพืน้ท่ี

แสดงตราสนิค้า  
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2. ธุรกิจส่ือออนไลน์ (Online Business)   

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้จดัหาข้อมลู ข่าวสาร และสาระบนัเทิงผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร 

(Total Online Marketing Solution) กับบ ริษัทคู่ ค้ า  ตั ง้แต่วางแผนแคมเปญและบริการพื น้ ท่ี โฆษณาให้ตรงกับ

กลุม่เป้าหมาย 

ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทได้มุ่งพฒันาและสร้างสรรค์ ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรูปแบบ Video ที่รับชมแบบ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ชมสามารถเลือกชมได้ตามที่ต้องการ  และมีรายได้จากการโฆษณาในรูปแบบ Advertising Video 

On Demand (AVOD) ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาตามจํานวนผู้ชมรับชมวิดีโอ ซึ่งปัจจบุนับริษัทมี

บริการต่างๆ ได้แก่ 

Mthai.com  เป็นเว็บไซต์ด้านบคุคลและสงัคมของประเทศไทย ท่ีมีเนือ้หาหลากหลาย ครอบคลมุในหมวดบนัเทิง 

ข่าว กีฬา ผู้หญิง ผู้ชาย วยัรุ่น และอื่นๆ และให้บริการในรูปแบบ Online Media  ซึ่งในปี 2560 มีผู้ เยี่ยมชม

เว็บไซต์เฉล่ียจํานวน 25 ล้านคน ต่อเดือน (อ้างอิงจาก Google Display Network) 
 

Seeme.me เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์คณุภาพ ที ่เร่ิมเปิดให้บริการในปลายปี 2560 นําเสนอเนือ้หาข้อมลู 

ข่าวสาร และความบนัเทิง  จากคอนเทนต์ภายในของกลุ่มบริษัท รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ภายนอก

ที่มีศกัยภาพ และ เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิที่ถกูต้องมาร่วมเป็นพนัธมิตร โดยให้บริการในรูปแบบ Advertising Video 

On Demand (AVOD) ในปี 2560 มีผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเป็นจํานวน 9 ล้านคนต่อเดือน (อ้างอิงจาก Google 

Display Network) 
 

Seeme.me on Application 

 
 

3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร (Content Subscription Business)   

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้จดัหาข้อมลู ข่าวสาร และสาระบนัเทิง ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นการนําเสนอคอนเทนต์ 

Video ในรูปแบบการบอกรับสมาชิก  มีทัง้การให้บริการแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สามารถ

สมคัรสมาชิกเพื่อชมคอนเทนต์แบบไม่จํากดัตามระยะเวลากําหนด หรือแบบ Transactional Video on Demand 

(TVOD) การชมแบบรายคอนเทนต์หรือรายครัง้ ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่ 
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Monomaxxx  เป็นบริการ Online Movie Streaming ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์แบบถกูลิขสิทธิ์ ด้วย

ภาพยนตร์และซีรีส์จากทัง้ในและต่างประเทศมากกว่า 14,000 ชัว่โมง ทัง้ภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์ ภาพยนตร์ท่ีได้รับ

รางวลั ภาพยนตร์นอกกระแส หรือเฉพาะกลุ่ม การ์ตนู ซีรีส์ และสารคดีต่างๆ ซึ่งรองรับการใช้งานทกุอปุกรณ์ 

อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์อื่นๆ อาทิ Android box Chromecast  ฯลฯ และ

รองรับทัง้ระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

Mono Mobile เป็นผู้ ให้บริการข้อมลูความบนัเทิง ในรูปแบบที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่าง

สะดวกและรวดเร็วผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยให้บริการทัง้ในรูปแบบ Short Message Service (SMS), บริการ 

Interactive โดยการโหวตหรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอโทรทศัน์, บริการเสียงตอบรับอตัโนมตัิ (IVR) 

ภายใต้หมายเลข *336, บริการ Mobile Site รองรับการเข้าชมคอนเทนต์ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมถึง บริการ 

Tutor Me เป็นบริการคลงัความรู้ ที่เรียนได้ทกุที่ทกุเวลา กบัการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Edutainment 

ท่ีน่าสนใจ หลากหลายสาขาวิชา โดยผู้สอนท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้ๆ 

Mono Astro เป็นผู้ ให้บริการด้านการพยากรณ์จากนกัพยากรณ์และนกัโหราศาสตร์ชื่อดงั ผ่านระบบออนไลน์ 

(Online Horoscope) ซึ่งลกูค้าสามารถเข้าถึงการพยากรณ์ได้โดยง่าย กบัแอพพลิเคชัน่ Neptune ดดูวงออนไลน์ 

ศนูย์รวมนกัพยากรณ์ มากที่สดุในประเทศไทยกว่า 100 ท่าน จากหลากหลายศาสตร์แห่งการพยากรณ์ อาทิ 

โหราศาสตร์ไทย ไพ่ยิบซี ฮวงจุ้ย ฯลฯ สําหรับลกูค้าที่ต้องการปรึกษาด้านชีวิตและธุรกิจ หรือข้อแนะนําในการ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ  อีกทัง้ ได้รวบรวมคอนเทนต์การพยากรณ์ นําเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีผู้ เข้าเย่ียมชมเพิ่มมากขึน้

อนัดบัต้นๆ ของประเทศอย่าง https://horoscope.mthai.com และการบริการในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีลกูค้าสามารถเลือกรับคําพยากรณ์ได้รายวนัตามนกัพยากรณ์หรือศาสตร์ท่ีได้เลือกไว้ 

 

บริการด้านส่ือและคอนเทนต์ความบันเทงิในต่างประเทศ 
 

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

ปี 2560   ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หลงัจากพรรคสนันิบาต

แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ชนะการเลือกตัง้ รัฐบาลใหม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายหลายด้าน มีการส่งเสริมการ

ใช้เงินสกุลพม่า (เงินจัต) ทําให้ค่าเงินของเมียนมาร์แข็งแกร่งขึน้กว่าปีก่อน และคาดการณ์ว่าจะมีเสถียรภาพเพิ่มขึน้

ในปีถดัไป  นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายและออกกฎหมายต่างๆ  เปิดโอกาสและดึงดดูนกัลงทนุชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทนุ

อย่างเต็มที่ เมื ่อพิจารณามลูค่าการลงทนุในเมียนมาร์ ถือว่าประเทศไทยเข้าไปลงทนุสงูเป็นอนัดบัสอง รองจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้ว่าในเชิงข้อมลูพืน้ฐานจะอยู่อนัดบัสาม แต่หากพิจารณาข้อมลูที่แท้จริงจะเห็นว่าบริษัท

ต่างชาติหลายรายใช้บริษัทของสิงคโปร์เข้าไปลงทนุแทน  
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สําหรับเศรษฐกิจของเมียนมาร์ มีอตัราการเติบโตช้ากว่าปีก่อนเล็กน้อย อนัเนื่องมาจากนโยบายบางประการ 

กระทบบางภาคธุรกิจที่อาจชะลอตวั เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ แต่สําหรับ

ธุรกิจโทรคมนาคม Viettel ได้เข้ามาเป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายที่ 4 ของประเทศ และเร่ิม

เปิดให้บริการภายใต้ช่ือ MyTel ในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะทําให้ตลาดโทรคมนาคมเติบโตและมีการแข่งขนัสงู 

ส่งผลทางบวกให้ลกูค้ามีทางเลือกเพิ่มขึน้ และธุรกิจบริการด้านข้อมลู MVAS ประเภท SMS ถือว่ายงัไปได้ดี เนื่องจาก

ชาวเมียนมาร์มีรายได้ไม่สงูนกั เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัน้พืน้ฐานยงัไม่ครอบคลมุและมีค่าใช้จ่ายท่ีแพงมาก  บริการรับส่ง

ข้อมลูแบบ SMS  จึงเป็นท่ีนิยม เพราะประหยดัและรวดเร็ว  

ในส่วนธุรกิจให้บริการข้อมลูในเมียนมาร์ของบริษัท ดําเนินธุรกิจในนามบริษัทแม่ Mono Technology PCL. ได้

ร่วมมือกบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ Telenor Myanmar และ Ooredoo ในการพฒันาคอนเทนต์เพิ ่มมากขึน้ และ

ปัจจุบันมีการเซ็นสญัญาระยะยาวกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งในเมียนมาร์อยู่หลายราย  รวมถึงมีโอกาส

ได้ทําโปรเจคพิเศษต่างๆ ร่วมกบัสถานีโทรทศัน์ของรัฐบาลและเอกชนอีกด้วย ในอนาคตหน่วยธุรกิจในเมียนมาร์วางแผน

นําธุรกิจท่ีต่อยอดจากธุรกิจในประเทศไทย ไปใช้เป็นโมเดลการทําธุรกิจท่ีเมียนมาร์เพิ่มขึน้  

4. ธุรกจิส่ือวทิยุ (Radio Business)  

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 เป็นผู้ ให้บริการสถานีวิทยกุระจายเสียงคล่ืน Mono Fresh 91.5 FM ภายใต้คอนเซปต์ “Music Station เพราะ

ทกุเพลง สดช่ืนทกุวนั” สําหรับผู้ ฟังท่ีช่ืนชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทัง้ไทยและสากล ซึ่งสามารถรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์

ได้ทาง monofresh915.com และแอพพลิเคชัน่ Mono Fresh เพื่อให้ผู้ ฟังสามารถรับฟังได้ทกุที่ทกุเวลาผ่านสมาร์ทโฟน 

รวมถึงร่วมพดุคยุกบัเหล่าดีเจสวยหล่อได้ทาง facebook.com/MonoFresh91.5 

ในปี 2560 บริษัทเพิ่มศกัยภาพธุรกิจด้วยการร่วมมือกบัพนัธมิตร ธนาคารออมสินจดัการแสดงคอนเสิร์ต ทัง้หมด 

7 คอนเสิร์ต 2 รอบการแสดง ในงาน GSB 2 Tone Concert และ Mono Fresh 2 Tone Concert โดยมีคอนเซ็ปต์นํา 

2 ศิลปินต่างขัว้ดนตรี  โคจรมาพบกนั อาทิ พีธ พีระ - บริุนทร์ บญุวิสทุธ์ิ , ป๊อด ธนชยั อชุชิน -  สิงโต นําโชค โดยจดัขึน้ท่ี  

Mono29 Studio ถนนชยัพฤกษ์ และเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของการแสดงคอนเสิร์ตที่ตกแต่งแสงสีผ่าน LED 270 องศา

ท่ีสวยงาม 
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กลุ่มธุรกจิการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)   

5. ธุรกจิภาพยนตร์ (Movie Business) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัภาพยนตร์ครบวงจร โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จํากดั ตัง้แต่การผลิตและสร้างสรรค์

ภาพยนตร์คณุภาพหลากหลายแนว การจดัซือ้ลิขสทิธ์ิภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศ โดยมีการ

นําออกฉายในโรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี อินเทอร์เน็ต และขายลิขสิทธ์ิไปยังตลาดต่างประเทศผ่าน

เทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ อีกทัง้ยังจัดหาและจัดซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรายการท่ีน่าสนใจ เพ่ือ

สนบัสนนุธุรกิจส่ือทีวีของบริษัท  ซึง่ออกอากาศผา่นช่อง MONO29 และ MONO PLUS และส่ือทางอินเทอร์เน็ต 

ในปี 2560 บริษัท ทีโมเมนต์ จํากดั ค่ายภาพยนตร์น้องใหม่ เปิดตวัภาพยนตร์เร่ืองแรก โอเวอร์ไซส์..ทลายพุง  ซึ่ง

เป็นภาพยนตร์แนวตลกที่ได้ 2 ผู้ กํากบัใหม่อย่าง ชานนท์ ยิ่งยง และภูวนิตย์ ผลดี  พร้อมด้วยนกัแสดงร่างใหญ่ อาทิ 

โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน, เอ็ดดี ้สมยศ มาตุเรศ  และนางเอกเชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล  ท่ีมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ ชม 

ด้วยความมุง่หวงัผลกัดนัภาพยนตร์ไทยให้เติบโต สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคณุภาพ สดใหม ่และเข้าถงึกลุม่ผู้ชม 

นอกจากนี ้บริษัทเป็นพนัธมิตรกบัค่ายภาพยนตร์ชัน้นํา หรือผู้ผลิตผลงานคณุภาพต่างๆ ทัง้ในประเทศ ได้แก่ 

สหมงคลฟิล์ม, ยไูนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, พระนครฟิลม์, การ์ตูนคลบั,  และต่างประเทศ ได้แก่ ทางยโุรป-อเมริกา 

Europacorp,  Altitude Films,  Lotus Entertainment, The Solution, Bloom Media  ทางเกาหลี Lotte Entertainment, 

JTBC, CJ Entertainment ทางจีน  ฮ่องกงและญ่ี ปุ่ น  Golden Network, China Huace Film & TV, Pegasus Motion 

Pictures, Edko Films, Toei Animation และผู้ ให้บริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic Documentary Club 

(Movies Matter) ฯลฯ 

และภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีนําเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2560 มีจํานวนรวม 16 เร่ือง ล้วนเป็นภาพยนตร์คณุภาพ 

ภาพยนตร์ท่ีเป็นท่ีนิยม  หรือภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวลัจากเทศกาลหนงั  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี  และมีแผน 

ท่ีจะนําภาพยนตร์ตา่งชาติท่ีมีคณุภาพทัง้จากฮอลลีวดูและเอเชีย เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อยา่งตอ่เน่ืองในปี 2561 

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2560 

Railroad Tigers – เฉินหลง ใหญ่-ปล้น-ฟัด Revolt – สงครามจกัรกลเอเล่ียนพิฆาต 

Sleepless – คืนเดือดคนระห่ํา The Battleship Island – เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์ 

Will You Be There – อศัจรรย์รักข้ามกาลเวลา Silence – ศรัทธาไมเ่งียบ 

Attraction – มหาวิบติัเอเลีย่นถลม่โลก The Hitman's Bodyguard – แสบ ซา่ส์ แบบวา่บอดีก้าร์ด 

Her love boils bathwater – 60 วนั เราจะมีกนัตลอดไป Killing Ground – แดนระยํา 

Sagrada Reset – เมืองมหศัจรรย์ คนเปลี่ยนเวลา Leatherface – #สิงหาสบั2017 

Sagrada Reset 2 – อวสานคนเปลี่ยนเวลา Renegades – เรเนเกดส์ ทีมยทุธการลา่โคตรทองใต้สมทุร 

47 Meters Down – 47 ด่ิงลกึเฉียดนรก Suburbicon – พอ่บ้านซา่ บ้าดีเดือด 
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6. ธุรกจิกีฬา (Sports Business) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

Mono Sports Entertainment  มุ่ งเน้นการสนับสนุน  ส่งเส ริมวงการกีฬา  และบริหารจัดการแข่งขัน กีฬา

บาสเกตบอล ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวางมากขึน้ ในรูปแบบ Sport Entertainment ท่ีไม่เหมือนใคร เพ่ือให้บาสเกตบอล

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกีฬาอาชีพท่ีได้รับความนิยม และถ่ายทอดออกอากาศผ่านส่ือต่างๆของกลุ่มบริษัทอย่าง 

MONO29, MONO PLUS และ Mthai.com 

ในปี 2560 บริษัทเป็นผู้สนบัสนนุการจดัแข่งขนับาสเกตบอล โดยร่วมมือกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ การกีฬา

แห่งประเทศไทย (SAT), สมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย (TBA), สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  (BSAT) และ

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือ สพฐ (OBEC) ร่วมกนัจดัลีกบาสเกตบอลขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นเวที

ให้นกักีฬาและเยาวชนได้ฝึกฝนและพฒันาตวัเองในการก้าวสูร่ะดบัสากล โดยมีลีกสําคญั ดงันี ้

Thailand Basketball Super League (TBSL) ช่วงเวลาการแข่งขนั 7 มกราคม – 5 เมษายน 2560 มีทีมจาก

ประเทศไทย และต่างประเทศ อย่าง สิงค์โปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์   รวม 10 ทีม  เป็นรายการท่ีทีมโมโนแวมไพร์ 

บาสเกตบอลคลบั สามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จ 

Thailand Basketball League (TBL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 13 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2560 เป็นลีกการ

แข่งขนัระดบัอาชีพท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ทีมเข้าร่วม 8 ทีม เพ่ือพฒันาวงการบาสเกตบอล และนกักีฬาอาชีพ

ให้มีความสามารถในระดบัแถวหน้าของอาเซียน และสนบัสนนุการสง่ทีมเข้าร่วมการแข่งขนัในลีกระดบัภมิูภาค 

Thailand Basketball Development League (TBDL)  ช่ วงเวลาการแข่ งขัน  22  กันยายน  - 1 ตุลาคม 

2560  เป็นรายการใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้นกักีฬารุ่นใหม่ เติบโตในวงการบาสเกตบอลในอนาคต และยงัได้ผู้ เลน่ท่ีมี

พฒันาการท่ีดีมาเสริมทีม 
 

7. ธุรกจิเพลง (Music Business) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สาระบนัเทิงท่ีเก่ียวกบัศิลปินและเพลงในนามค่าย โมโน มิวสิค ทัง้การร่วมงาน

กบัศิลปินนอกค่ายผู้ มีประสบการณ์ในวงการเพลง ในโปรเจคพิเศษ และการเปิดตวัศิลปินใหม่ ท่ีได้รับการฝึกฝนอย่างมี

คุณภาพ ทัง้แบบเด่ียวและแบบกลุ่ม เพ่ือสร้างทางเลือกท่ีแตกต่างให้กับกลุ่มผู้ ฟัง ปัจจุบัน บริษัทเน้นการให้บริการใน

รูปแบบดิจิตอล ทัง้บริการดาวน์โหลดเพลง เสียงรอสาย การบริการผ่านคลังเพลงออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยม อาทิ JOOX, 

iTunes, Apple Music, Spotify  รวม ถึ ง มี ช่ อ งท าง ติ ด ต าม ผล งาน ศิ ล ปิ น  พู ด คุ ย  อัพ เด ท ข่ า วส า รผ่ าน ท าง 

facebook.com/monomusic หรือ Official Channel บน youtube.com/MrMonoMusic 

สําหรับการบริหารจดัการนกัแสดงและศิลปิน ดําเนินงานโดย โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ เน้นการคดัสรรผู้ ท่ีมีบคุลิกดี มี

ลักษณะโดดเด่น มีความสามารถหลากหลาย  และสร้างโอกาส ประสบการณ์การทํางานในฐานะนักแสดงซีรีส์ ช่อง 

MONO29 ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ศิลปินเพลง ดีเจ รวมถึงงานอ่ืนในวงการบนัเทิง ผลกัดนัให้ศิลปินเป็นท่ีรู้จกัผ่านส่ือโซเชียล

มีเดีย สร้างฐานแฟนคลบัหรือผู้ ติดตามผลงาน เพ่ือให้สามารถตอ่ยอดในงานวงการบนัเทิงด้านอ่ืนๆ 
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8. ธุรกจิบันเทงิ (Entertainment Business)  

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบส่ือสิ่งพิมพ์ ทัง้หนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค ท่ีนําเสนอ เนือ้หา 

สาระความบนัเทิงซึ่งครอบคลมุไลฟ์สไตล์และเนือ้หาหลากหลายแนว ท่ีได้รับลิขสิทธ์ิจากนกัเขียนและเจ้าของผลงานท่ีมี

ช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้พัฒนาต่อยอดในรูปแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน ภายใต้ช่ือ 

Mbookstore ซึง่เป็นแหลง่รวม Online Digital Book Store โดยมีบริการตา่งๆ ดงันี ้ 

กลุ่มนิตยสาร  
 

นิตยสารรัช (Rush)  

เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์สําหรับผู้ ชาย วางจําหน่ายเป็นรายเดือน นําเสนอภาพของ

เหล่าดารา นางแบบท่ีมีช่ือ รวมถงึเนือ้หาท่ีเก่ียวกบั สขุภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี 

นิตยสารอะลัวร์ (A’Lure)  

เป็นนิตยสารรายสองเดือน นําเสนอแฟชัน่เซ็กซ่ีนางแบบอะลวัร์ (A’Lure Girls) โดยเน้น

การถ่ายทอดความสวยงามอยา่งมีศิลปะ หลากหลายสไตล์  

นิตยสารกอซซปิสตาร์ (Gossip Star)  

เป็นนิตยสารบนัเทิงแนวปาปารัชช่ี (Paparazzi) ฉบบัแรกในประเทศไทย วางแผงครัง้แรก

เม่ือเดือนตุลาคม 2546 วางจําหน่ายเป็นรายปักษ์ นําเสนอคอนเทนต์รูปแบบส่ือบนัเทิง

ออนไลน์ท่ีมีผู้ ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียกว่า 2 ล้านกว่าคน โดยยงัคงนําเสนอทกุเร่ืองราว

ในวงการบนัเทิง  

นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) 

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ท่ีนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัภาพยนตร์ ทัง้ไทยและต่างประเทศ 

โดยเน้นทัง้ภาพยนตร์ช่ือดงัและภาพยนตร์นอกกระแส 

 นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star) 

เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ท่ีนําเสนอเร่ืองราวทัง้ในและนอกรัว้มหาวิทยาลัยของ

นักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนักศึกษาต่าง

สถาบนั  

นิตยสารสแนป ซกิเนเจอร์ (Snap Signature) 

เป็น E-magazine รายเดือน แนวสตรีทแฟชัน่ของเหล่าบรรดาศิลปินเซเลบริตีเ้มืองไทย 

เพ่ือให้สาวกได้อพัเดทความเคล่ือนไหวของแฟชัน่ มิกซ์แอนด์แมตช์ตามเหลา่ศิลปินคนโปรด 
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กลุ่มหนังสือและพอ็คเกต็บุ๊ค 

ภายใต้สํานักพิมพ์ในเครือ โมโน พับลิชช่ิง ประกอบด้วย 5 สํานักพิมพ์ ซึ่งผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ คท่ีได้รับ
ลขิสทิธ์ิจากนกัเขียนและเจ้าของผลงานท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตามแนวของแตล่ะสํานกัพิมพ์ ดงันี ้

 สํานักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) นําเสนอเนือ้หาท่ีแสดงถึงตวัตนของผู้หญิงยคุปัจจบุนั 

สะท้อนถึงความเข้มแข็งในความอ่อนโยน ความเข้าใจชีวิตและทัศนคติท่ีมีต่อสงัคม ผ่าน

เร่ืองราวร่วมสมยั 

 

 
สํานักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) นําเสนอเนือ้หาด้านความเช่ือ โหราศาสตร์ 

การพยากรณ์ ฮวงจุ้ย และการเสริมสร้างพลงัชีวิตด้วยธรรมชาติ ครบทุกเร่ืองราวการ

ดําเนินชีวิตอยา่งถกูต้องตามหลกัราศีธาต ุ

 สาํนักพมิพ์แมก็ซ์ (Maxx Publishing) นําเสนอนิยายแปลจากต่างประเทศทัง้ฝ่ังเอเชีย และ

ตะวันตก ซึ่งคัดสรรมาโดยเฉพาะ เป็นแนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม สยองขวัญ 

ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส  

 

 

สํานักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) นําเสนอหนงัสือท่ีถ่ายทอดความลุ่มหลงใน

เร่ืองราวเฉพาะด้านท่ีน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง 

หรือไลฟ์สไตล์ตา่งๆ ท่ีสะท้อนความสนกุ การสร้างสรรค์ หรือสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้อา่น  

 

 

สํานักพิมพ์มูฟ (Move Publishing) นําเสนอหนังสือประเภทหลกัการและแนวคิดการ

บริหารธุรกิจ ปรัชญาองค์กร จากนักบริหารและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือนําไปสู่การเพิ่ม

ศกัยภาพ การพฒันาตนเอง หรือจดุประกายความฝัน ความคิดสร้างสรรค์  

นอกจากนี  ้บริษัทได้มีการจัดการประกวด GSB Gen by Campus Star  2017  ซึ่งถือเป็นปีท่ี 2  เป็นเวทีท่ีเปิด

โอกาสให้นิสิต นกัศึกษาได้แสดงความสามารถ และพฒันาบคุลิภาพของตนเอง  โดยจดักิจกรรมในแต่ละภมิูภาค ทัง้ภาค

กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพ่ือให้ครอบคลมุมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ  และถือเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์นิตยสาร และบริการตา่งๆ ให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุม่วยัรุ่น ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายอีกทางหนึง่   
 

9. ธุรกจิเกม (Game Business) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

Mono Play มุง่มัน่พฒันาบริการความบนัเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ท่ีผู้ เลน่สามารถสนกุกบัเกมประเภทตา่งๆ ผา่น

สมาร์ทโฟน ทัง้ เกมแคชชวล เกมแอคชัน่ เกมอาร์พีจี ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมในทกุเพศ ทกุวยั โดยผู้ เล่น

สามารถติดตามเกมท่ีบริษัทให้บริการได้ผ่านทาง Monogame.in.th และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเกมได้ทัง้ในระบบ 

Android และ iOS   
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ในปี 2560 บริษัทได้เปิดตวัเกม Boxing Angel ซึ่งเป็นเกมแอคชัน่แบบอาร์พีจี ท่ีให้ผู้ เล่นสวมบทบาทเป็นนักมวย

สาวตอ่สู้บนเวที ซึง่ได้รับความสนใจจากผู้ ท่ีช่ืนชอบตวัละครทัง้ภาพและเสียงแบบอนิเมะ ในปัจจบุนัมียอด Download กว่า 

200,000 Downloads  นอกจากนี ้ยังมีเกมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ TBL Slam ท่ีส่งเสริมการแข่งขัน Thailand 

Basketball League สนุกกับการแข่งบาสเก็ตบอลแบบ 2 VS 2 และสามารถแต่งภาพเพ่ือสร้างตัวผู้ เล่นของคุณได้เอง  

ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทเน้นการให้บริการเกมในรูปแบบเกมบุฟเฟต์ และการเติมเงินเพื่อซือ้ไอเทมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่

ตวัละครในเกม  ซึ่งในอนาคต บริษัทพร้อมท่ีจะพฒันาเกมใหม่ๆ รวมถึงการจดัการแข่งขนัแบบทวัร์นาเมนต์ เพ่ือสร้างฐาน

แฟนเกมให้ขยายวงกว้างมากย่ิงขึน้ 

10. ธุรกจิท่องเที่ยว (Travel Business) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

Mono Travel ให้บริการด้านท่องเท่ียว ทัง้บริการจองท่ีพัก กิจกรรมท่องเท่ียว และจองตัว๋เคร่ืองบินผ่านออนไลน์ 

(Online Hotel Booking) แบบครบวงจร โดยให้บริการกับกลุ่มลกูค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีต้องการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ประเทศแถบอาเซียน  หรือประเทศอ่ืนๆทัว่โลก รวมถึงแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานท่ี

ทอ่งเท่ียวสําหรับคูรั่ก ครอบครัว หมูค่ณะ หรือกําลงัเป็นท่ีนิยม เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจในทกุช่วงเวลาทอ่งเท่ียว ซึง่

ให้บริการผ่านเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึงยงัเปิดช่องทางนําเสนอคอนเทนต์ และร่วมพดูคยุ

เก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวผา่นโซเชียลมีเดียท่ีมีผู้ ติดตามกวา่ 500,000 คน ทาง facebook.com/HotelsThailand  

นอกจากนี ้บริษัทยงัพฒันาบริการการจองตัว๋ในรูปแบบ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) สําหรับการจําหน่ายตัว๋ชมการ

แข่งขนักีฬา และตัว๋ชมคอนเสร์ิต เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทในเครืออีกทางหนึง่ 

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

สําหรับธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกั บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาและจดัหา

คอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจ โดยจะมีทีมงานจดัทํา รวบรวม และผลิตคอนเทนท์ด้านต่างๆ อาทิ ทีมผลิตรายการโทรทศัน์

ช่อง โมโนทเวนตีไ้นน์ (MONO29)  ทีมผลิตเพลงค่ายโมโน มิวสิค  ทีมผลิตภาพยนตร์ค่ายทีโมเมนต์ ทีมผลิตนิตยสาร

กอซซิป สตาร์ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการจัดซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ต่างๆ ทัง้จากในและต่างประเทศ รวมถึง

ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือการจ้างบริษัทภายนอกเพ่ือผลิตรายการต่างๆ ทําให้คอนเทนท์มีความหลากหลายและ

ตอบสนองในทกุความต้องการของผู้บริโภค 

บริษัทนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการซึ่งเป็นคอนเทนท์ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี  อินเทอร์เน็ตทีวี และอปุกรณ์ส่ือสารอนัทนัสมยัอ่ืนๆ บริษัทได้มีการจดัหาอปุกรณ์เคร่ืองมือ และ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเช่ือมต่อและส่งข้อมลูให้กบัลกูค้า โดยคํานึงถึงความปลอดภยั เสถียรภาพของ

ระบบ และความรวดเร็วในการให้บริการ  

บริษัทมีคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสายงานเข้ามาร่วมงาน และสง่เสริมการพฒันาบคุลากร

ในทุกด้าน ทัง้บุคลากรเบือ้งหน้า อาทิ ศิลปิน นักแสดงในสงักัด และบุคลากรภายใน ได้มีการจัดอบรมและพัฒนาการ

ทํางานอยา่งตอ่เน่ือง 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจต่างๆ ภายใต้นโยบายบริหารความเส่ียง  มีการวางแผนบริหารจดัการ ติดตาม และควบคมุ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีหน้าที่รายงานสถานะ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ  ความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัท มีดงันี ้

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิทีวี 

การแข่งขนัของธุรกิจทีวีในปีท่ีผ่านมา  การแข่งขนัเพ่ือครองสว่นแบง่ทางการตลาดระหวา่งช่องท่ีเป็นเจ้าตลาดเดิม

กบัช่องทีวีดิจิตอลที่เป็นรายใหม่ยงัเป็นไปอย่างดเุดือดและสสูีกนัมากระหว่างอนัดบั 1 - 5   แต่ละช่องต้องใช้กลยทุธ์

ต่างๆ ในการดึงดดูผู้ชม   ด้วยการปรับรายการให้เป็นที่สนใจอยู่ตลอดเวลา   ซึ่งต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมากเพื่อจดัหา

คอนเทนต์หรือผลิตรายการให้ตรงใจผู้ชม  โดยมีเป้าหมายสร้างระดบัความนิยมของช่องให้นําหน้าจากช่องอื่นๆ  ซึ่งจะ

ทําให้ช่องมีอํานาจในการเจรจาและกําหนดราคาขายโฆษณากบับริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency) และเจ้าของสินค้าท่ี

ต้องการลงซือ้ส่ือโฆษณาทีวีได้มากขึน้  

สําหรับกลุ่มบริษัท  มีช่องทีวีให้บริการอยู่สองช่องด้วยกนัคือ ช่อง MONO29 และทีวีดาวเทียมช่อง MONO 

PLUS  ได้วางแนวทางและกลยทุธ์ที่ชดัเจนตัง้แต่เร่ิมแรก   ที่จะเสนอคอนเทนต์ความบนัเทิงผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ และ

รายการที่มีคณุภาพระดบัโลกให้แก่ผู้ชมต่อเนื่อง และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ให้บริการช่อง MONO29  ได้รับความนิยม

สงูขึน้เร่ือยๆ ทําให้หลายช่องปรับกลยทุธ์หนัมาซือ้ภาพยนตร์เพื่อลงช่องมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัพนัธมิตรทางการค้ากบัสตดูิโอใหญ่ระดบัโลก (Major Studio) หลายแห่งเพิ่มขึน้ มีการทําสญัญาซือ้

ขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ที่พิเศษกว่าที่อื่น   ในลกัษณะที่เป็น First Premiere  หรือออกอากาศทางโทรทศัน์บนช่องฟรีทีวี 

MONO29 เป็นที่แรกตามระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ   โดยเน้นหนงัที่มีความสดใหม่ที่ทํารายได้และได้รับความนิยมเท่านัน้ 

และเนื่องจากช่องวางกลยทุธ์ที่มัน่คงไว้ตัง้แต่วนัแรกของการออกอากาศ ที่จะนําเสนอหนงัดี  ซีรีส์ดงั  ทําให้ช่องมีคลงั

หนงัคณุภาพ มีความหลากหลายและจํานวนมากที่สดุเมื่อเทียบกบัทกุช่อง ด้วยข้อได้เปรียบดงักล่าว ทําให้บริษัท

สามารถต่อรองทัง้ในด้านการจดัซือ้คอนเทนต์ และกําหนดราคาขายโฆษณากบัคู่ค้าได้มากขึน้    

นอกจากนี ้ บริษัทยงัคํานึงถึงผู้ชม โดยมีการวิเคราะห์ผงัรายการโดยใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) ซึ่ง

เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชม  ทําให้จดัสรรหนงัมาลงช่องได้อย่างเหมาะสม  
 

1.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลถงึพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

การพฒันาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลตอ่การใช้ชีวิตของคนในสงัคม

อย่างมาก  ทกุคนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ผ่านการใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัเพิ่มขึน้

เร่ือยๆ  ธุรกิจด้านออนไลน์ของกลุ่มจึงได้พัฒนาและปรับรูปแบบการให้บริการให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและตรงกับ

พฤติกรรมความต้องการของลกูค้า  อย่างเช่น ลดการดโูทรทศัน์น้อยลงและหนัไปดผู่านออนไลน์มากขึน้ จากแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว  ทางบริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มท่ีเป็นออนไลน์ในช่ือ 

Seeme.me   หรือวิดีโอพอร์ทลั  เพ่ือรองรับการเติบโตการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและอปุกรณ์ต่างๆ   และเป็นวิดีโอพอร์ทลั
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ท่ีมีรูปแบบแตกต่างจาก Youtube   หรือ LINE TV  เพราะเจ้าของคอนเทนต์สามารถกําหนดราคาโฆษณาเอง ดังนัน้        

ด้วยความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีตัง้แต่แรกตัง้บริษัท  ทําให้สามารถปรับธุรกิจมาเป็นดิจิตอลได้โดยง่าย  อีกทัง้

สามารถเช่ือมโยงแพลตฟอร์มตา่งๆ ท่ีมีอยู ่เข้าด้วยกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ  อนัเป็นจดุแข็งและข้อได้เปรียบของบริษัท    

1.3 ความเส่ียงจากปัญหาการละเมดิลขิสทิธ์ิ 
ในปีท่ีผ่านมา มีการละเมิดลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภาพยนตร์ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ เป็น

หนึ่งในคอนเทนต์หลักสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน โดยทางบริษัทมีการตัง้หน่วยงานกฎหมายเพ่ือ

ตรวจสอบวา่มีผู้ นําคอนเทนต์ของบริษัทไปเผยแพร่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต  รวมถึงมีการเขียนโปรแกรมใช้งานระบบตรวจสอบ

การละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนต์ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ในการค้นหาเว็บละเมิดลิขสิทธ์ิต่างๆ   เพ่ือเก็บหลกัฐานท่ีจําเป็น

สําหรับใช้ดําเนินการทางด้านกฎหมายกบัผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัท และยงัมีระบบป้องกนัด้วยการจํากดัสิทธิ

ของผู้ ใช้งานการเข้าถึง คอนเทนต์ต่างๆของบริษัท มีการใช้ระบบ DRM (Digital Rights Management) ซึง่เป็นระบบท่ีต้อง

มีการเข้ารหสั ไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ กําหนดสทิธิการใช้งานควบคมุการเข้าถงึข้อมลู และป้องกนัการคดัลอก   

นอกจากนี ้  ยังได้เข้าร่วมกับทางสมาพันธ์ภาพยนตร์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการรวมตัวกันกับค่าย

ภาพยนตร์ที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อวางแผนและจดัทําระบบเพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิและร่วมกําหนดนโยบาย

ระยะยาว เพ่ือจดัการกบัผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิ   โดยปัจจบุนัทาง กสทช. และหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความสําคญักบัปัญหา

การละเมิดลิขสิทธ์ิมากขึน้ รวมทัง้มีการตัง้หน่วยงานท่ีดแูล พร้อมมีบทลงโทษชดัเจน จึงคาดว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ

นัน้จะลดน้อยลง 

2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
คอนเทนต์หลกัของธุรกิจของกลุ่มบริษัทโมโน คือ ภาพยนตร์และซีรีส์จากต่างประเทศ   ซึ่งในการทําสญัญาซือ้

ลิขสิทธ์ิต่างๆ จากต่างประเทศ จะกําหนดเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และเป็นสิ่งท่ี

ยากต่อการคาดเดา เน่ืองจากมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน  ทัง้ปัจจยัพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกําไร เสถียรภาพ

การเมืองในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้นัน้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกับภาคต่างประเทศ และเม่ืออตัราแลกเปลี่ยนมีการเปล่ียนแปลง    ก็จะก่อให้เกิดผล

กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้ แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน     แต่ก็

สามารถบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได้    โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการป้องกนัความเสี่ยง  โดยการ

ทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward FX) เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ 
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3. ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร 
นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 66.30 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560)    ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีมากกว่าร้อยละ 50 เป็นเสียงข้างมาก   สามารถควบคมุมติท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับ

เสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจดัการโดยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบอํานาจแก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 3 ทา่นเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพ่ือตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุติัรายการ

ต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบริษัทผู้ ชํานาญการจาก

ภายนอกท่ีเป็นอิสระ  และขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   ดแูลระบบการควบคมุภายใน   เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่

ผู้ ถือหุ้นถงึความโปร่งใสและถ่วงดลุอํานาจในการบริหารงานของบริษัท 
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

รายละเอียดสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจท่ีสําคญั สรุปได้ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 255.76 เป็นเจ้าของ บางส่วนติดภาระคํา้ประกันเงินกู้ ยืม   
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 250 ล้าน
บาท 

2. อาคาร สว่นปรับปรุงอาคาร
และสนิทรัพย์เช่า 

322.27 เป็นเจ้าของ 

3. อปุกรณ์ เคร่ืองตกแตง่ และ
เคร่ืองใช้สํานกังาน 

99.80 เป็นเจ้าของ  

4. คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 72.35 เป็นเจ้าของ / เช่าซือ้ บางส่วนติดภาระคํา้ประกันสญัญาเช่า
ซือ้/ลีสซิ่งท่ีทําไว้กับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 
28.05 ล้านบาท 

5. ยานพาหนะ 9.47 เป็นเจ้าของ / เช่าซือ้ บางส่วนติดภาระคํา้ประกันสญัญาเช่า
ซือ้ /ลีสซิ่ ง ท่ี ทําไว้กับสถาบันการเงิน 
วงเงิน 1.52 ล้านบาท 

6. สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 0.90   

    รวม 760.55   
 

4.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ รายละเอียดมีดงันี ้

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดการตัดจาํหน่าย 

ลขิสทิธ์ิเวบ็ไซต์ 32.22 ตดัจําหน่ายตามอายกุารให้ประโยชน์ 

ลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ 1,262.09 ตดัจําหน่ายตามอายสุญัญา / ตามอายกุารให้ประโยชน์ 

ลขิสทิธ์ิอ่ืน 197.22 ตดัจําหน่ายตามอายสุญัญา / ตามอายกุารให้ประโยชน์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34.74 ตดัจําหน่ายตามอายสุญัญา / ตามอายกุารให้ประโยชน์ 

เงินจ่ายลว่งหน้าและงานระหวา่งผลติ 731.83  

    รวม 2,258.10  
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4.3 สัญญาที่สาํคัญของบริษัท 

4.3.1 สัญญาเช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยทําสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ โดยทําสัญญาเช่ากับบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกนักบับริษัท โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่า ดงันี ้

  คู่สัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

จาํนวนปีที่เช่า วันเร่ิม วันสิน้สุด (ตร.ม.) 

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 501 3 ปี 1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63 98 

2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 502 3 ปี 1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62 91 

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 505 3 ปี 1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63 100 

4. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 507 3 ปี 1-ก.พ.-60 31-ม.ค.-63 40 

5. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 508 3 ปี 1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63 138 

6. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 509 3 ปี 1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63 119 

7. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 510 2 ปี 11 เดือน 15 วนั 15-มิ.ย.-60 31-พ.ค.-63 94 

8. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 511 3 ปี 1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62 119 

9. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 512 3 ปี 1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62 119 

10. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 513 3 ปี 1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63 106 

11. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 517 3 ปี 1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62 35 

12. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 5 ห้อง 519 3 ปี 1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63 111 

13. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 11 3 ปี 1-ก.ย.-59 31-ส.ค.-62 1,417 

14. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 12 ห้อง 1202B 3 ปี 1-ก.ย.-60 31-ส.ค.-63 260 

15. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 14 ห้อง 1404B 3 ปี 1-ก.ค.-60 30-มิ.ย.-63 110 

16. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 14 ห้อง 1401C 3 ปี 1-ส.ค.-60 31-ก.ค.-63 98 

17. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 14 ห้อง 1401 B 3 ปี 1-พ.ย.-60 31-ต.ค.-63 169 

18. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 16 3 ปี 1-มิ.ย.-60 31-พ.ค.-63 1,417 

19. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 17 3 ปี 1-มี.ค.-60 29-ก.พ.-63 1,417 

20. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ 31 2 ปี 1-ม.ค.-60 31-ธ.ค.-62 1,788 

21. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ R1 ห้อง UPS 3 ปี 1-พ.ค.-60 30-เม.ย.-63 53 

22. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ R2 ห้อง R201 3 ปี 1-ธ.ค.-59 30-พ.ย.-62 342 

23. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ R2 ห้อง R202 3 ปี 1-ต.ค.-59 30-ก.ย.-62 60 

24. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P1 ห้อง 1 2 ปี 1-ก.พ.-59 31-ม.ค.-61 21 

25. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P3 ห้อง 2 2 ปี 1-ส.ค.-59 31-ก.ค.-61 21 

26. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P5 ห้อง 9 2 ปี 1-เม.ย.-59 31-มี.ค.-61 12 

27. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P5 ห้อง 7 2 ปี 1-มิ.ย.-59 31-พ.ค.-61 15 

28. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P8 ห้อง 15 2 ปี 1-ส.ค.-59 31-ก.ค.-61 11 

29. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P9 ห้อง 18 2 ปี 26 วนั 6-มี.ค.-59 31-มี.ค.-61 21 

30. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P9 ห้อง 19 2 ปี 26 วนั 6-มี.ค.-59 31-มี.ค.-61 11 

31. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ P9 ห้อง 20 2 ปี 26 วนั 6-มี.ค.-59 31-มี.ค.-61 11 

32. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  ชัน้ดาดฟ้าติดตัง้จานดาวเทียม 2 ปี 17 วนั 15-มี.ค.-59 31-มี.ค.-61 - 

33. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั  พืน้ท่ีปิดป้ายหน้าอาคาร 3 ปี 1-ก.พ.-58 31-ม.ค.-61 - 
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4.3.2 สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

1) สัญญากับบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) (ต่อมาบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ 
เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) โอนสทิธิรับเงนิให้แก่ บริษัท ไมโม่เทค จาํกัด) 

 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาให้บริการเสริม
ประเภท SMS WAP 
MMS และ VOICE 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ AIS  

เร่ิม 1 กรกฎาคม 2553 โดยสญัญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสญัญา ให้
สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาให้บริการ SMS  บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short 
Message Service) ผ่ าน เค รือข่ าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ AIS 

เร่ิม 1 เมษายน 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสญัญา ให้
สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 6 เดือน 

 

2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซส็ คอมมูนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาให้บริการข้อมลู  
(Content Provider 
Access Agreement) 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ DTAC 

เร่ิม 1 มิถุนายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี 
ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสญัญา ให้
สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาให้บริการข้อมลู
ทางเสียงด้วยโทรศพัท์ 
(AUDIOTEXT) 

ให้บริการข้อมลูด้วยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ
ดีแทคโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม 1 มิถุนายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสญัญา ให้
สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาให้บริการ SMS  บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short 
Message Service) ผ่ าน เค รือข่ าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ DTAC 

เร่ิม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสญัญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสญัญา ให้
สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี 

3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จาํกัด 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาให้บริการข้อมลู
ทางเสียงด้วยโทรศพัท์ 
(AUDIOTEXT) 

ให้บริการข้อมลูด้วยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ 
ทรูโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาให้บริการข้อมลู
ทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ True Move 

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี 
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4) สัญญากับบริษัท เรียลมูฟ จาํกัด 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาให้บริการข้อมลู

ทางโทรศพัท์ 

ให้บริการข้อมลูสารสนเทศแก่ลกูค้าท่ี

ใช้บ ริการโท รศัพ ท์ เค ล่ื อน ท่ี ของ

เรียลมฟู 

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสญัญามีระยะเวลา 1 ปี 

ทัง้นี ้หากทัง้ 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสญัญา ให้

สญัญามีผลใช้ได้อตัโนมติัตอ่ไปอีกทกุๆ 1 ปี 

5) สัญญากับบริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาให้บริการข้อมลู

ทางเสียงด้วยโทรศพัท์  

ให้บริการข้อมลูด้วยเสียงทางโทรศพัท์

ผา่นเลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม  11 กันยายน  2546 ถึง  11 กันยายน  2561 มี   

อายสุญัญา 15 ปี 

 
4.3.3 สัญญาอ่ืนๆ 

1) สัญญาออกอากาศทีวีดจิติอล 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาใช้บริการ

ช่องสญัญาณดาวเทียมกบั 

บมจ. ไทยคม  

เพ่ือใช้ออกอากาศรายการที วีผ่าน

ด าว เที ยม ภ าย ใต้ ช่ อ งสัญ ญ าณ   

KU-Band, C-Band  

เร่ิมวันท่ี 25 เมษายน 2560 และสิน้สุดวันท่ี 

24 เมษายน 2561 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ

ได้ตามความตกลงร่วมกนั  

สญัญาใช้บริการรวม

สญัญาณ กบับจก. ทีซี บรอด

คาสติง้ 

เพ่ือใช้บริการรวมสญัญาณและบริการ

โครงข่ายโทรทศัน์ 

เร่ิมวันท่ี 25 เมษายน 2560 และสิน้สุดวันท่ี 

24 เมษายน 2561 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ

ได้ตามความตกลงร่วมกนั  

สญัญาเช่าใช้บริการโครงข่าย

โทรทศัน์ประเภทท่ีใช้คล่ืน

ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอลประเภทมาตรฐาน

ความคมชดัปกติ 

บริการแปลงรหัสสญัญาณ การบีบอัด 

รวมสัญญาณ  และผสมสัญญาณ

โทรทศัน์ ตลอดจนแปลงความถ่ี และสง่

สัญญาณโทรทัศน์ท่ีบีบอัดแล้วไปยัง

สถานี เค รือข่ าย  เพ่ื อ ให้ สัญ ญ าณ

โทรทศัน์สามารถออกอากาศไปยงัพืน้ท่ี

ตา่งๆ ของประเทศไทย 

เร่ิมวันท่ี 17 มกราคม 2557 และสิน้สุดวันท่ี 

31 พฤษภาคม 2571 คู่สัญญาสามารถต่อ

อายไุด้ตามความตกลงร่วมกนั 

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทยีม 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาใช้บริการ

ช่องสญัญาณดาวเทียมกบั 

บจก. พีเอสไอ บรอดคาสติง้  

เพ่ือใช้ออกอากาศรายการที วีผ่าน

ด าว เที ยม ภ าย ใ ต้ ช่ อ งสัญ ญ าณ   

C-Band  

เร่ิมวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 และสิน้สุดวันท่ี 

31พฤษภาคม 2561 คู่สัญญาสามารถต่อ

อายไุด้ตามความตกลงร่วมกนั  
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3) ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 

ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทศัน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชดัปกติ ช่องรายการ 29 โมโน ทีวี  

เร่ิมวันท่ี 25 เมษายน 2557 และสิน้สุดวันท่ี 
24 เมษายน 2572 

ใบอนญุาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
ช่องโมโน พลสักบั
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

เพ่ื อ ให้ บ ริก ารก ระจาย เสี ย งห รือ
โทรทศัน์ช่องรายการโมโน พลสั 

เร่ิมวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และสิน้สดุวนัท่ี 24 
มีนาคม 2564 
 

  

บันทึกข้อตกลงผลิตรายการ
เพ่ือออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงกองทพับก
ค ล่ื น ค ว า ม ถ่ี  91.5 MHz. 
ระบบ F.M. 

เ พ่ื อ อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง ส ถ า นี
วิทยกุระจายเสียง และดําเนินรายการ
เพ่ือโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เป็นประจําทกุวนั 

เร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2560 และสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 

4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สนิ 
 

ประเภท
กรมธรรม์ 

บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สนิที่เอาประกันภัย 
ทุน

ประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอา
ประกันภัย 

กรมธรรม์
ประกนั
ความเส่ียง
ภยัทรัพย์สนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. 
กรุงเทพ
ประกนัภยั 

1. เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา
ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้สํานักงาน  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(SERVER) 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  รวมถึง
ทรัพย์สินอ่ืนๆทุกชนิดท่ีเป็นของผู้ เอา
ประกนัภยัท่ีใช้สําหรับประกอบกิจการ 

- พืน้ท่ีเช่าชัน้ 5,11,12,14,16,17,31,R2 
อาคารจสัมินฯ 

- บ้านเช่าซอยโลตสั หมูบ้่านส่ีไชยทอง 
 
 
 

135.74 28 ธ.ค. 2560 -
28 ธ.ค. 2561 

บมจ.โมโน 
เทคโนโลยี 

จํากดั และ/หรือ 
บริษัทในเครือ 
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ประเภท
กรมธรรม์ 

บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สนิที่เอาประกันภัย 
ทุน

ประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอา
ประกันภัย 

กรมธรรม์
ประกนั
ความเส่ียง
ภยัทรัพย์สนิ 
(ตอ่) 

- SERVER  ท่ี KSC อาคารเจนีวา ชัน้ 8 
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจสัมินฯ 
ชัน้ 5,6,8 / ช่อง 9 / NTT บางนา / INET 
ตกึบางกอกไทยทาวเวอร์ ชัน้ 10 / สถานี
วิทยกุระจายเสียงยานเกราะ 

2. สต๊อกสินค้าและของรางวัล หนังสือ 
เคร่ืองใช้สํานกังานบริเวณพืน้ท่ีเช่า  

- ห้องเก็บของ อาคารจัสมินฯ ชัน้ PG, 
P3, P5, P8, P9 

กรมธรรม์
ประกนั
ความเส่ียง
ภยัทรัพย์สนิ 

บมจ.ทิพย
ประกนัภยั 

1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร Studio (ไม่
รวมรากฐาน), ส่วนปรับปรุงอาคาร, 
สนามกีฬา, อาคารสตูดิโอ และระบบ
สาธารณปูโภคตา่งๆ  

2. เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์  ส่ ว น ต่ อ เติ ม ต่ า งๆ 
อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สํานักงาน 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (SERVER) คอมพิวเตอร์พร้อม
อปุกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอ่ืนๆทกุชนิด
ท่ีเป็นของผู้ เอาประกันภัยท่ีใช้สําหรับ
ประกอบกิจการ 

311.52 31 มี.ค. 2560 -
31 มี.ค. 2561 

บจก. โมโน  
โปรดกัชัน่ 

 

4.4 สทิธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด บริษัทย่อยท่ีดําเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นเจ้าของระบบ 

Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้ในการส่งข้อมูล (Content) ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content  ตามพระราชบญัญัติ

สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 จากการอนมุติัของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยได้รับสทิธิประโยชน์ ดงันี ้

1. เลขที่บัตรส่งเสริม : 1029(7)/2554 

2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม : 11 มกราคม 2554 

3. ประเภทกจิการที่ได้รับการส่งเสริม : กิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content 
4. สทิธิและประโยชน์สาํคัญที่ได้รับการส่งเสริม :  

4.1 ได้รับอนญุาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการ คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอปุการะของบุคคล

ทัง้สองประเภทนี ้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าท่ี

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาเหน็สมควร 
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4.2 ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตทํางาน

เฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุให้ความเหน็ชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีได้รับ

อนญุาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัร 

4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติัตลอดระยะเวลาท่ี

ได้รับการสง่เสริม 

4.4 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล  สําหรับกําไรสทุธิที ่ได้จากการประกอบกิจการที ่ได้รับการส่งเสริมมี

กําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

4.5 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม

คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 

5. เงื่อนไขที่สาํคัญเฉพาะโครงการ :  

5.1 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

5.2 จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นบัแต่วนัท่ี

ออกบตัรสง่เสริม 

5.3 จะต้องมีทนุจดทะเบียนไมน้่อยกวา่ 8 ล้านบาท โดยจะต้องชําระเตม็มลูคา่หุ้นก่อนวนัเปิดดําเนินการ 

5.4 บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าสบิเอด็ ของทนุจดทะเบียน 

5.5 จะต้องดําเนินการตามสาระสําคญัของโครงการท่ีได้รับการสง่เสริม ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

5.5.1 ชนิดของกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content 

5.5.2 จะต้องมีกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ ได้แก่ การพฒันารูปแบบ (Modeling) การศึกษาความต้องการ 

(Requirement Analysis) การออกแบบซอฟต์แวร์ (Design) การพัฒนาและการสร้างสรรค์โปรแกรม

ซอฟต์แวร์ และงาน Digital Content (Implementation) การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์ 

(Program and System Testing) การประยกุต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน Digital Content 

(Deployment) และการจดัการเปล่ียนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content (Configuration 

and Change Management) 

5.6 จะต้องมีขนาดการลงทนุ (ไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน) ไมน้่อยกวา่ 1 ล้านบาท 

5.7 จะต้องดําเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐานจากสํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือให้ได้รับ

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับ

แต่วันท่ีเปิดดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 1 ปี 

5.8 สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปที่พฒันาเสร็จและจําหน่ายอยู่ก่อนขอรับการส่งเสริมไม่อนมุตัิให้รวมอยู่ในโครงการ

ท่ีได้รับการสง่เสริม 

5.9 รายได้จากการจําหน่ายหรือการให้บริการอนัเป็นผลงานที่เก่ียวข้องกบัซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง 

ถือเป็นรายได้ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 

5.10 ไมอ่นญุาตให้พฒันาซอฟต์แวร์ท่ีเป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ หรือขดัตอ่ศีลธรรม และจารีตประเพณี 
 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 2 แหง่ ดงันี ้

1. เดือนมิถนุายน 2558 คดีฐานละเมิดลขิสทิธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬา ในคดีแพง่และคดีอาญา 

คดีแพง่ เดือนมกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษา

ให้บริษัทชําระเงินพร้อมด้วยดอกเบีย้ให้แก่โจทก์ ซึง่ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้ย่ืนอทุธรณ์ และเม่ือเดือน

มกราคม 2561 ศาลอทุธรณ์คดีชํานญัพิเศษได้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้องชําระค่าเสียหาย 

และคดีได้ถงึท่ีสดุแล้ว 

คดีอาญา เดือนเมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษา

ให้บริษัทชําระเงินค่าปรับจํานวน 0.1 ล้านบาท ซึง่ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทได้ย่ืนอทุธรณ์ และเม่ือเดือน

กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้องชําระ

คา่เสียหาย และคดีได้ถงึท่ีสดุแล้ว 

2. เดือนกรกฎาคม 2560 คดีฐานละเมิดลิขสิทธ์ิการแพร่ภาพและเสียงในระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของบริษัท ใน

คดีอาญา โดยเดือนธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ประทบัรับฟ้อง ปัจจบุนั

คดีอยูร่ะหวา่งการสืบพยาน 

ทัง้ 2 แห่ง ฝ่ายบริหารของบริษัท เช่ือว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่าวข้างต้น จึงไม่ได้

บนัทึกสํารองสําหรับหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี  และมลูค่าหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  รวมถึง ไม่มีกรณี

พิพาทอ่ืนใดท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : MONO 

วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 6 มิถนุายน 2556 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000040 

ท่ีตัง้สํานกังาน :  200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 16 หมู ่4  

  ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจส่ือและการให้บริการคอนเทนต์  (Media and Content Business) 

เวบ็ไซต์ :  www.mono.co.th 

โทรศพัท์  :  (66) 2502 0700 

โทรสาร  :   (66) 2100 8148 

จํานวนและชนิดของหุ้น 

ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท :  ทนุจดทะเบียน 519,699,997.50 บาท 

  ทนุชําระแล้ว 339,074,022.40 บาท* 

  หุ้นสามญัจดทะเบียน 5,196,999,975 หุ้น 

  หุ้นสามญัชําระแล้ว 3,390,740,224 หุ้น* 

  มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท 

*  ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2560 

ข้อมูลทั่วไปของนิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ช่ือบริษัท 
และที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ 

จาํนวนหุ้นที่ 
จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงนิลงทุน 

สัดส่วนการถอืหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน จาํกดั 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 31   
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจบนัเทิง 9,820,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน ฟิล์ม จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจภาพยนตร์ 8,710,000 หุ้น บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ 
จํากดั  ถือหุ้น 100% 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือบริษัท 
และที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ 

จาํนวนหุ้นที่ 
จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงนิลงทุน 

สัดส่วนการถอืหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน โปรดกัช่ัน จาํกัด 
สาํนักงานใหญ่ 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์   
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

สาํนักงานสาขา 
29/9 หมู่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ตําบลบางพลบั 
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

ธรุกิจสื่อทีวี 18,200,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจสื่อทีวี 140,000,000 หุ้น บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั  
ถือหุ้น 100% 

บริษัท โมโน สปอร์ต 
เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจกีฬา 5,000,000 หุ้น บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั  
ถือหุ้น 100% 

บริษัท โมโน อนิโฟ ซสิเตม็ส์ จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจสนบัสนนุด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

80,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน ทราเวล จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 16   
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

 

ธรุกิจทอ่งเท่ียว 4,000,000 หุ้น 100% 
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ช่ือบริษัท 
และที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ 

จาํนวนหุ้นที่ 
จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงนิลงทุน 

สัดส่วนการถอืหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน มวิสคิ จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจเพลง 1,060,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน เรดโิอ จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์    
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจสื่อวิทย ุ 100,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน เรดโิอ บรอดคาซท์ จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์    
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจสื่อวิทย ุ 100,000 หุ้น 
(เรียกชําระร้อยละ 25) 

 

100% 

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตดูโิอ จาํกัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจบริหารศิลปิน 50,000 หุ้น 100% 

บริษัท ทโีมเมนต์ จาํกัด 
200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจภาพยนตร์ 2,000,000 หุ้น 
(เรียกชําระร้อยละ 45) 

100% 

บริษัท โมโน เพลย์ จาํกัด 
200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจเกม 50,000 หุ้น 
(เรียกชําระร้อยละ 50) 

100% 
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ช่ือบริษัท 
และที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ 

จาํนวนหุ้นที่ 
จาํหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงนิลงทุน 

สัดส่วนการถอืหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน แอสโทร จาํกัด 
200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด  
 อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสาร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจการพยากรณ์ 50,000 หุ้น 
(เรียกชําระร้อยละ 50) 

100% 

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

ลงทนุใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

25,000,000 หุ้น 100% 

บริษัทที่หยุดดาํเนินกจิการ 

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

อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 10,000 หุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี 
จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น 99% 
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ 

จํากดั  ถือหุ้น 1% 

Mono Technology Vietnam Co.,Ltd. 
6th Floor, Kinh Do Tower, 292 Tay Son, 
Trung Liet Ward, Dong Da District, 
Hanoi, Vietnam 

อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี เงินลงทนุ 
300,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือ 10,000,000 บาท 

100% 

Yunnan Mono Digital Technology 
Company Limited (บริษัทร่วมทุน) 

403-5, Customs building, Export 
processing zone, Kunming,Yunnan, China 

อยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 5,000,000  
ดอลลาร์สหรัฐ 

(เรียกชําระร้อยละ 62.5) 

Mono Technology 
Hong Kong Limited 

ถือหุ้น 42% 
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ข้อมูลของบุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท์ (66) 0  2009-9000, (66) 0  2009-9999 
  โทรสาร (66) 0  2009-9991 
 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
  193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
  กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ (66) 0  2264-9090 
  โทรสาร (66) 0  2264-0789-90 
   
ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากดั 
  21 ซอยอํานวยวฒัน์ ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก 
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทรศพัท์ (66) 0  2693-2036 
  โทรสาร (66) 0  2693-4189 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560 

 ทนุจดทะเบียน  : 519,699,997.50 บาท 
 ทนุชําระแล้ว  : 339,074,022.40 บาท 
 หุ้นสามญัจดทะเบียน :  5,196,999,975 หุ้น   
 หุ้นสามญัชําระแล้ว  :  3,390,740,224 หุ้น  
 มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 
การเปล่ียนแปลงทุนในปี 2559 - 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 498,499,997.50 บาท และทนุชําระแล้ว 320,093,553.70 บาท 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 143,000,000 หุ้น

ให้แก่บุคคลในวงจํากดั รวม 8 ราย โดยเป็นหุ้นท่ีผ่านการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งมีมติอนมุติั

การเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจส่ือทีวี 

และภาพยนตร์ ทําให้บริษัทมีทนุชําระแล้วเป็น 334,393,553.70 บาท 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560  มีมติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 12,200,000 

บาท  โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน 122,000,000 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ีอนมุติัในการประชมุสามญัประจําปี 2559   อีกทัง้ มีมติเพิ่ม

ทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 33,400,000 บาท เพ่ือเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั โดยการออก

และเสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 334,000,000 หุ้น ทําให้จากทนุจดทะเบียนเดิม 498,499,997.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน

ใหมจํ่านวน 519,699,997.50 บาท โดยแบง่เป็นหุ้นสามญั 5,196,999,975 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 บริษัทมีทุนชําระแล้วเพิ่มขึน้ 4,680,468.70 บาท เน่ืองมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (MONO-W1) จํานวน 46,664,694 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามญั 46,804,687 หุ้น ทําให้บริษัทมีทนุชําระ

แล้วเป็น 339,074,022.40 บาท 

ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2561 บริษัทมีทนุชําระแล้วเพิ่มขึน้ 644.80 บาท เน่ืองมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสิท ธิ  (MONO-W1) จํ านวน  6,430 หน่ วย  คิด เป็นหุ้ นสามัญ  6,448 หุ้ น  ทํ าให้บ ริษัท มีทุน ชําระแล้วเป็น 

339,074,667.20 บาท 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ  10  รายแรกของบริษัท  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560  มีดงันี ้

 

7.3 ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (MONO-W1) จํานวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 14 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในปี       

2557 – 2560 มีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 67,606,686 หน่วย และมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ยงัไมไ่ด้มีการใช้สทิธิคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 1,432,395,941 หน่วย  

 

 

 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจาํนวนหุ้นทัง้หมด 

1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,248,121,980 66.30 

2. นาย โสรัชย์ อศัวะประภา 50,795,900 1.50 

3. นายวิสตูร พลูวรลกัษณ์ 50,000,000 1.47 

4. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 49,383,820 1.46 

5. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
- เคแทม โกรท  
โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จํากดั 

49,259,200 1.45 

6. กองทนุเปิด กรุงไทย ซีเลค็ทีฟ อิควิตี ้ฟันด์ 40,668,900 1.20 

7. กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 39,934,000  1.18 

8. นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ 29,324,500 0.86 

9. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 23,632,600 0.70 

10. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 22,900,000 0.68 

 
ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ 786,719,324 23.20 

 
รวม 3,390,740,224 100.00 
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รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 

ช่ือใบสําคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MONO-W1) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ : 1,500,002,627 หน่วย 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ : ไมเ่กิน 1,540,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 17 ตลุาคม 2557 

วนัท่ีเร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ : 4 พฤศจิกายน 2557 

วนัครบกําหนดอาย ุและวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย : 17 ตลุาคม 2562 

วนัใช้สทิธิครัง้แรก : 30 ธนัวาคม 2557 

อตัราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ : 1.003 หุ้นสามญั 

ราคาใช้สทิธิ : 2.492 บาท/หุ้น 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น  การดํารงเงินไว้
เพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจําปีของ
บริษัท  ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราว  เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ แล้วรายงานให้ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 สําหรับบริษัทย่อย  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัสํารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนัน้ๆ 
เป็นต้น ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดงักล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนมุติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ 
แตล่ะบริษัทยอ่ยนัน้ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทา่น โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุ ทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยมี
รายช่ือกรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ ดงันี ้

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ์   เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยแทน
กรรมการท่ีลาออก 3 ตําแหน่ง ดงันี ้

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร จากตําแหน่งกรรมการบริหารแตง่ตัง้เป็น ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้ นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ 

เป็นกรรมการ แทนนายโสรัชย์ อศัวะประภา ท่ีลาออก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่านเดิม 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายพิชญ์ โพธารามิก นายนวมินทร์ ประสพเนตร  นายซงั โด ลี  นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน์ กรรมการสองในสี่

คนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม /
จาํนวนการประชุมทัง้หมด  

1. นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ 6/6 
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6/6 

3. นายซงั โด ล ี กรรมการ และกรรมการบริหาร 6/6 
4. นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
6/6 

5. นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 6/6 
6. นายศิริ เหลืองสวสัด์ิ กรรมการ 6/6 
7. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6/6 

8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

6/6 

9. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6/6 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถปุระสงค์    ข้อบงัคบัของบริษัท    มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต 

2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 

เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารและ

ฝ่ายจดัการจดัทํา โดยมีการพิจารณาทบทวนทกุปี 

3. กํากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจดัการ หรือ

บคุคลใด ๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการดําเนินงานและ

งบประมาณของบริษัท      

5. ดําเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนําระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จัดให้มีระบบ

ควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการทํางบดลุ และงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  และลงลายมือช่ือเพ่ือรับรองงบการเงิน

ดงักลา่ว เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณา

อนมุติั 

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรับใช้นโยบาย

ดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุกลุ่มด้วยความ

เป็นธรรม 

9. พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีคณุสมบติัต้องห้าม ตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที ่มีการแก้ไขเพิ ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เข้าดํารงตําแหน่งในกรณีท่ี

ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นําเสนอ เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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10. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนใด 

และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ 

11. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

12. พิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดงักล่าวตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนนําเสนอ 

13. ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็นเพ่ือประกอบการตดัสนิใจท่ีเหมาะสม 

14. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท  สามารถ

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด

กบับริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 
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โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

หมายเหต:ุ * บริษัทวา่จ้างบริษัท เอส.ซ.ี การบญัชีและที่ปรึกษาธรุกิจ (1995) จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายซงั โด ล ี

สํานกัประธานกรรมการ

สํานกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี 
นายคมศกัดิ์ วฒันาศรีโรจน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
นายธีรศกัดิ์ ธาราวร 

ผู้ อํานวยการ 

กลุม่ธรุกิจตา่งประเทศ 
นายซงั โด ล ี
(รักษาการ) 

กลุม่ธรุกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 
นายจิรประวตัิ บณุยะเสน 
ผู้ อํานวยการอาวโุส 

กลุม่ปฏิบตัิการ 
นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 

ฝ่ายขายและประชาสมัพนัธ์องค์กร
นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

(รักษาการ) 

ฝ่ายบริหารสํานกังาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซงั โด ล ี
(รักษาการ) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน
นางสาวปวีณา พนูพฒันสขุ

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์

ผู้ อํานวยการ 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ
นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 

สํานกัประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ สํานกัตรวจสอบภายใน* 
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มีจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายซงั โด ล ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด 

3. นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 

4. นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

5. นายจิรประวติั บณุยะเสน ผู้ อํานวยการอาวโุส กลุม่ธรุกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 

6. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 

7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารสํานกังาน 

8. นายธีรศกัด์ิ ธาราวร ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

9. นางสาวปวีณา พนูพฒันสขุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 

เป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีหลกัในการจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงาน

การประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัทํา

โดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทําการ นับแต่วนัท่ี

บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับท่ี

ปฎิบติัอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการดํารงอยู่

แต่ละคณะในอตัราท่ีเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และ

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560  มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บาท   และกําหนดค่าบําเหน็จกรรมการในวงเงินไม่ เกิน  2,000,000 บาท  (เท่ากับปี  2559)  สําหรับ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    
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ประธานกรรมการ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท 
รองประธานกรรมการ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท 
ผู้ช่วยประธานกรรมการ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท 
กรรมการ/กรรมการอิสระ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับคา่ตอบแทนครัง้ละ 10,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้รับคา่ตอบแทนครัง้ละ 10,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนรายบคุคล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2) 

ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม1) 
บาํเหน็จ
กรรมการ 

รวม คณะกรรมการ 
บริษัท  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

1. นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ 
 

840,000 - - 70,000 910,000 

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ  
 

360,000 - - 30,000 390,000 

3. นายซงั โด ล ี กรรมการ  
 

240,000 - - 20,000 260,000 

4. นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมการ  
 

240,000 - - 20,000 260,000 

5. นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน์ กรรมการ 
 

240,000 - - 20,000 260,000 

6. นายศิริ เหลืองสวสัด์ิ กรรมการ  
 

240,000 - - 20,000 260,000 

7. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาฯ 

240,000 240,000 20,000 50,000 550,000 

8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาฯ 

240,000 120,000 20,000 50,000 430,000 

9. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาฯ 

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

 รวม 2,880,000 480,000 60,000 320,000 3,740,000 
 

หมายเหต ุ  1) คา่ตอบแทนรายครัง้ท่ีเข้าประชมุ 
 2) ทางบริษัทไม่ได้มีการกําหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไมมี่การกําหนดให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจํานวน 9 ราย สําหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 25.36 
ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั เบีย้เลีย้งตา่งประเทศ และประกนัสงัคม 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ไมมี่ 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุทิสโก้ จํากดั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจให้พนกังานทํางาน

กบับริษัทในระยะยาว ซึง่นโยบายของกองทนุเป็นเงินสะสมของพนกังานในอตัราขัน้ต่ําร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ

เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้   อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท

โดยอ้างอิงอายกุารเข้าเป็นสมาชิกกองทนุของพนกังานเป็นเกณฑ์  และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับ

ผู้บริหารจํานวน 9 ราย สําหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  เทา่กบั 1.14 ล้านบาท 
 

8.5 บุคลากร 

1)  จํานวนพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)  ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 รวมทัง้สิน้ 1,057 คน 

ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมเป็นเงินจํานวน  485 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป

เงินเดือน โบนสั คา่ลว่งเวลา เงินประกนัสงัคม เงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และอ่ืนๆ   

หน่วยงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 295 

บริษัทในเครือ 762 

รวม 1,057 

2)  จํานวนพนกังานของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  สามารถแบง่ตามสายงานได้ดงันี ้
 

หน่วยงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

หน่วยธุรกิจ  

กลุม่ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 139 

กลุม่ธุรกิจระหว่างประเทศ 5 
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หน่วยงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

หน่วยงานสนบัสนนุ  

สํานกัประธานกรรมการ 12 

สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 3 

กลุม่ปฏิบติัการ 12 

ฝ่ายขายและประชาสมัพนัธ์องค์กร 19 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 22 

ฝ่ายบริหารสํานกังาน 50 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 20 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 

ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 5 

รวม 295 

 

ทัง้นี  ้นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายด้านความปลอดภยัและชีวอนามยั และ

นโยบายด้านการพฒันาพนกังาน รายละเอียดปรากฎใน หวัข้อความรับผิดชอบต่อสงัคม ภายใต้หวัข้อย่อย การปฏิบติั

ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหาร
จดัการท่ีมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 
โดยมีการวางนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และมีการ
ทบทวนทกุปี นโยบายตา่งๆ เผยแพร่และส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ผ่านทาง
ส่ือประชาสมัพันธ์ภายในบริษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรมปฐมนิเทศและ
หลกัสตูรอ่ืนๆ  นอกจากนี ้การปฏิบติัตามนโยบายต่างๆ ได้มีการติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงาน
กํากบัดแูล ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ
อย่างสม่ําเสมอ รวมถึง บริษัทมุ่งให้ความสําคัญกับนโยบาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การ
ประเมินความเส่ียง ติดตามตรวจสอบระบบการทํางานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ต้านการทจุริต 

ทัง้นี ้ ผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทประจําปี 2560 อยู่ในระดบัดี
เลศิ หรือ 5 ดาว และยงัได้รับคะแนนเตม็ร้อยในการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 

นโยบายกาํกับดูแลกจิการ ครอบคลุมหลักการสาํคัญ 5 หมวด ดังนี ้

 สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

 การคํานงึถงึบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilties of the Board of Directors)   

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทให้ความสําคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  
และได้กําหนดแนวทางดําเนินการตา่งๆ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ การได้รับ
สว่นแบ่งในกําไร/เงินปันผลของบริษัทอยา่งเท่าเทียมกนั การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท  การได้รับข้อมลู
บริษัทอย่างเพียงพอถกูต้องชดัเจน รวมถึงการใช้สทิธิลงคะแนนในเร่ืองท่ีสําคญัๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
(1) จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมี

รายละเอียดระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตผุล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนงัสือมอบฉนัทะ และรายช่ือของกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกท่ี
จะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้ และชีแ้จงรายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวนัประชมุด้วย 
เพ่ือรักษาสทิธิในการเข้าประชมุ รวมถงึข้อบงัคบับริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และ
สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอย่างน้อย  21  วนัก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่ทัง้
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การพิจารณาวาระก่อนการประชมุ 
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(2) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุสถาบนั โดยให้ข้อมลูวนั  เวลา และ
สถานท่ีจดังาน พร้อมระบุแผนท่ีชดัเจน  ซึ่งสถานท่ีจดังานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนท่ี
เข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้ นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง โดยจัดช่องทางการ
ลงทะเบียนสําหรับผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้
สําหรับกรณีมอบฉันทะ และนําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนบัคะแนน
และการแสดงผล เพ่ือให้การจดัประชมุสะดวก รวดเร็ว และถกูต้องแมน่ยํา 

(3) ก่อนเร่ิมการประชมุทกุครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนตามท่ีระบไุว้อย่างชดัเจนใน
ข้อบงัคบัของบริษัท โดยบริษัทจะจดัแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตล่ะเร่ืองอย่างชดัเจน และจดัให้มีบคุคลท่ีเป็น
อิสระ หรืออาสาสมคัรผู้ ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ เพ่ือรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นด้วย 

(4) ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชมุอย่างเพียงพอ  และดําเนินการประชมุ  อย่างเหมาะสมและโปร่งใส  โดย
ในระหว่างการประชมุ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างทัว่ถึง ก่อนจะให้ลงคะแนน
และสรุปมติท่ีประชมุของแต่ละวาระ   กรรมการทกุคนและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานหลกั  จะเข้าร่วมประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

(5) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุผู้ถือหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

(6) ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ีสําคญั เช่น การทํารายการท่ีเก่ียวโยง การทํารายการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจดัทําบตัรลงคะแนนแยกตามเร่ืองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ี
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชมุ เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกบัคะแนน
เสียงท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชมุในท่ีสดุ 

(7) แจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ภายในวันทําการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายช่ือ
กรรมการท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชมุ  ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนน บนัทกึคําถามคําตอบระหว่าง
การประชุม  และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจดัส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ต่อตลาดหลกัทรัพย์ และ
สํานกังาน ก.ล.ต. หลงัการประชมุเสร็จสิน้ 14 วนั และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าดู
รายงานดงักลา่วได้ด้วย 

(8) เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทําการ
ใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัสทิธิในการเข้าถงึสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกัน้การติดตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 

(9) จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (“E-mail” ) ของ
กรรมการอิสระในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น 
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยยงัสามารถติดตอ่ขอข้อมลูได้โดยตรงจากเลขานกุารบริษัท 

(10) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชดัเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่ามีโครงสร้าง
การดําเนินงานท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(11) ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจดัให้มีการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยดําเนินการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และส่งคําถามเก่ียวกบับริษัทได้ล่วงหน้า

ก่อนการประชมุ ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบทัว่กนัผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชมุ โดย

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชดัเจนบน

เว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อสรุปคณุสมบตัิกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่งมอบ

ใบสมคัร และเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัประวตัิการศึกษาและการทํางานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศ

แจ้งล่วงหน้าถึงการรับเสนอช่ือรวมถึงหลกัเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น  เพ่ือบริษัทจะได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท    ผ่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป  ทัง้นี  ้การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการในที่ประชมุ 

บริษัทจดัให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(3) ดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้ นตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่ม

ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ

วาระก่อนการตดัสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 โดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

(4) เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระทัง้หมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทัง้เป็นทางเลือกในการมอบ

ฉนัทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ 

(5) กําหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา

ธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพ่ือประโยชน์ของบริษัท และบันทึกในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ 

(6) กําหนดนโยบายเก็บรักษาข้อมลูและการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อความเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้น เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  พนกังาน  และบคุคลที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ คู่สมรส บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และ Nominee  ใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญัต่อการซือ้ขายหุ้นของ

บริษัท และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบริษัท และยงัไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารท่ี

ได้รับทราบข้อมลูภายในจะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมลู

เกี่ยวกบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมลูข่าวสารที่เป็นสาระสําคญั ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลกัทรัพย์  
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(7) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู จะต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนท่ีดํารงตําแหน่ง
อยู่ เมื่อเข้ารับตําแหน่งภายใน 30 วนัทําการ นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องแจ้งเกี่ยวกบัการซือ้
หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทําการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย   เพ่ือรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้เม่ือมีการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการ ทัง้นี ้
ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(8) เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เข้าข่ายต้องขออนมุตัิจากผู้ถือหุ้น โดยชีแ้จงรายละเอียดและเหตผุลของการทํา
รายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนมุติัก่อนการทํารายการ ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม 
บริษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางปฎิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่มทัง้
ภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี  ้คู่ค้า และคู่แข่ง องค์กรกํากับดูแลและ
หน่วยงานของรัฐ รวมถงึชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 

กาํหนดหลักเกณฑ์ในการปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลูที่สําคญัทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมลูผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
การแจ้งข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ การจดัทํา Press Release หรือการจดัส่ง
จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น 

ลูกค้า 

บริษัทเน้นให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลกูค้า มุ่งพฒันาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพ่ือนําเสนอต่อลกูค้า  
ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติต่อลูกค้า  และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองท่ีลูกค้าร้องเรียนหรือให้
ข้อแนะนํา 

พนักงาน 

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย
ในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน  มีการปฐมนิเทศให้พนกังานทราบถึงคู่มือพนกังาน 
ซึ่งระบขุ้อกําหนดเกี่ยวกบัระเบียบข้อบงัคบัว่าด้วยการทํางาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนกังานพึงปฏิบติั 
และจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ที่พนกังานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายกําหนด อาทิ การประกนัสขุภาพ และประกนัชีวิต
แบบกลุม่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

 

                          
สว่นท่ี 2 หวัข้อท่ี 9 การกํากบัดแูลกิจการ  หน้า 63 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้
พนกังานได้รับการอบรม สมัมนา ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือให้พนกังานได้รับการพฒันาความเช่ียวชาญ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมต่างๆ  ข้อกําหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ข้อกําหนด และ
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสมัมนามาตรฐานการบญัชีของสถาบนัต่างๆ การสมัมนาความรู้
เก่ียวกบัระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ เป็นต้น 

เจ้าหนี ้

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์การใช้   การชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ตามกําหนด  มีความรับผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อถือให้กบัเจ้าหนี  ้หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขแห่งสญัญาที่ตกลงกนัไว้หรือกรณีเกิดการผิดนดั
ชําระหนี ้บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพ่ือร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

คู่ค้า 

บริษัทเน้นการปฏิบติักบัคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่สญัญาท่ีได้ตกลงกนัไว้
อย่างเป็นธรรม  พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพท่ีดีกับคู่ค้า และมีการกําหนดขัน้ตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ใน
นโยบายจัดซือ้จัดจ้าง มีการคดัเลือกและเปรียบเทียบตามหลกัเกณฑ์หรือคุณสมบัติท่ีกําหนดไว้ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัท  

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทเน้นดําเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิที่ดีในการแข่งขนั ไม่แสวงหาข้อมลูความลบัของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือโจมตีคู่แข่ง
โดยใช้ข้อมูลท่ีบิดเบือน  ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค หรือ
ความร่วมมือในอนัท่ีจะมีสว่นช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และประเทศให้ยัง่ยืน 

องค์กรกาํกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 

บริษัทปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีกําหนดโดยองค์กรท่ีกํากบัดแูล และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ตลาดหลกัทรัพย์  สํานักงาน 
ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทัง้ให้ความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพนัธกิจ ในอนัที่จะส่งเสริม
การเติบโตที่ยัง่ยืนให้กบับริษัท มีการอบรมให้ความรู้  ปลกูจิตสํานึกแก่พนกังาน จดักิจกรรมให้พนกังานได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสงัคมท่ีดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลงังาน
อย่างประหยดัและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร บริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่
มลูนิธิและองค์กรต่างๆ ท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมตามโอกาส เช่น บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์สํานกังาน
ให้แก่โรงเรียน วดั มลูนิธิหรือหน่วยงานอ่ืน โดยให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน  
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การดูแลการปฏบัิตใิห้เป็นไปตามนโยบาย 

บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที่จะต้องรับทราบ 

ทําความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร

และพนกังาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามความสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างได้วา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกําหนดขึน้นี ้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ

บญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษ

ทางวินยัสําหรับดําเนินการกบัพนกังานท่ีละเมิดหรือไมป่ฏิบติัตามนโยบาย  

การรับและพจิารณาข้อร้องเรียน 

บริษัทจัดช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้สําหรับเปิดรับข้อร้องเรียน 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของ

บคุคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทัง้จากพนกังานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบตัิตามการ

ดแูลกิจการท่ีดี โดยช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ช่องทาง ได้แก่ 

1. โทรศพัท์ 

2. โทรสาร 

3. เวบ็ไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ท่ี cghotline@mono.co.th 

4. ย่ืนเร่ืองโดยตรงท่ีเลขานกุารบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามท่ีอยูข่องบริษัท 

5. ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถงึกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

และเพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียน

เป็นความลบั และได้กําหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะ

รับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบคุคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ และสําหรับผู้ ร้องเรียนที่เป็นพนกังาน จะได้รับ

ความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการทํางาน  

ทัง้นี  ้เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทําให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษัท จะร่วมกับ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคําถามเฉพาะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการ

บริหารงานของบริษัท หรือเร่ืองที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท  โดยมีข้อพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

(ก)  ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เก่ียวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วย

กฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทําให้บริษัทเสียหายหรือ

สญูเสียประโยชน์ท่ีพงึจะได้รับ 

(ข) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบักฎหมาย หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีบริษัทจะต้องปฏิบติัตาม 

(ค) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบันโยบายการดําเนินงานและนโยบายบญัชีและการเงินของบริษัทท่ีกําหนดไว้แล้ว 
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(ง) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัรายการเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการ

ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กบับริษัท ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

หรือตลาดหลกัทรัพย์ 

(จ) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบังบการเงินและข้อมลูทางการเงินของบริษัท 

(ฉ) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

(ช) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และเหตกุารณ์

หรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

(ซ) ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม 
 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความสําคญักับข้อมลูข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในด้านของ

ความถกูต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเทา่เทียมกนัของการให้ข้อมลูแก่ทกุกลุม่ ดงันี ้

(1)  เปิดเผยข้อมลูบริษัท ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท  ก่อน

การเผยแพร่ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นกัลงทนุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

(2) เปิดเผยข้อมลูตา่งๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท เป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ  

(3) เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วม

การประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และผู้บริหารระดงัสงูไว้ ภายใต้หวัข้อการจดัการและ

การกํากบัดแูลกิจการตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี  

(4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบ

บญัชีในรายงานประจําปี 

(5) เปิดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีได้ให้ความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดงักลา่วในการแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 
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ทัง้นี ้งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี ทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผู้ลงทนุ สถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ี

เก่ียวข้อง โดยบริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารข้อมลู  ข่าวสาร  และผลการดําเนินงานของบริษัท ผา่นช่องทาง ดงันี ้

 ปี 2560 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือนําเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และ
ทิศทางในอนาคตแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ผู้ลงทนุ และส่ือมวลชน ดงันี ้ 

:   กิจกรรมเย่ียมชมบริษัท (Company Visit) ต้อนรับนกัลงทนุสถาบนั บริษัทหลกัทรัพย์ กองทนุตา่งๆ 5 ครัง้ 

:   เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) 2 ครัง้ 

:   เข้าร่วมการออก Roadshow Luncheon Meeting บมจ.หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  เพ่ือ
นําเสนอแผนการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท แก่นักลงทุนสถาบัน ในวันท่ี 27 
มิถนุายน 2560 ณ โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ 

 เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ และเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mono.co.th 

 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร 0 2502 0787 , 0 2502 0797  

 Email :  ir@mono.co.th 

 การประชมุพดูคยุกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลกัทรัพย์ตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอ 

 งานแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน และจดหมายข่าวท่ีนําเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท  
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 
(1) กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท จดักลุม่ได้ 2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะท่ี 1 แบง่ตามการบริหารงาน แบง่ได้เป็น  

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ลกัษณะท่ี 2 แบง่ตามความเป็นอิสระ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการไมอ่ิสระ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 
4 คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกทกุราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ลงมา) และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 5 คน ซึง่ในจํานวนนี ้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและ
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 คน ประกอบด้วย  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี และประธาน
เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสดัสว่นของกรรมการอิสระเทา่กบั 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริษัททัง้หมด ทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ทัง้นี ้จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ได้กําหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
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(2) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอัตราจํานวนหนึ่งในสาม  ถ้า

จํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับอัตราหนึ่งในสาม  

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัการแปรสภาพนัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง

อาจได้รับเลือกตัง้ใหมอี่กได้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

(3) กรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และต้องมี

จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน 

(5) ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะมาจากการ

คดัเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ

บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง 

โดยต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงาน

ให้มีการปฎิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดต่อสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ 

และหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 
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5.2 คณะอนุกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกลัน่กรองรายละเอียด 

และได้กําหนดคณุสมบติั และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการเฉพาะเร่ืองไว้อยา่งชดัเจน 

• กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานท่ีสําคัญ  ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงาน

ด้านตา่งๆของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีการถ่วงดลุ

อํานาจโดยแยกหน้าที่การกํากบัดแูลและการบริหารงานออกจากกนั ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ี

ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นผู้ นําของคณะกรรมการ และมีหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ 

และการประชุมผู้ ถือหุ้ น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้ นําคณะผู้ บริหารของบริษัท

รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจดัการ เพ่ือให้บรรลตุามแผนงานท่ีวางไว้      

• กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของ

บริษัท ให้มีความถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ี

กําหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

• กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาสรรหาผู้ ท่ีเห็นสมควรดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท และนําเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือ

นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั แล้วแต่กรณี รวมทัง้เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ

บริษัท และผู้บริหารระดับสูง สญัญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึน้เงินเดือนโดยรวม เพ่ือเสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนมุตัิค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู 

และอตัราการขึน้เงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนัน้  คณะกรรมการจะต้องนําเสนอท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติั 

• กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาความเส่ียงในการดําเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้โดยในแต่ละคณะอนกุรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้  

(2) ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย 
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5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล 

และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้ นําและมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเร่ือง

นโยบายของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่ีได้พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทาง

ธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้ นําการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนทําหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจําวนั แต่ให้การ

สนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม่ําเสมอ 

ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอํานาจท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนกุรรมการ เพ่ือให้

การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง  

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวนัประชมุล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี (ทกุๆ 3 เดือน) และกําหนด
วาระประจําของแต่ละครัง้ไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดย
ผู้ สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระท่ีนอกเหนือจากนี  ้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
กรรมการจะร่วมกนัพิจารณาตามความสําคญัและจําเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทกุเดือน บริษัท
จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกํากับ
ควบคมุและดแูลการปฎิบติังานของฝ่ายบริหารได้อยา่งตอ่เน่ือง 

(2) จํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ําที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชมุ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมด  

(3) คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ สามารถจดัประชมุเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ได้ โดยให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ติดต่อประสานงาน 

(4) หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 7 วนั  ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อักษรให้นําเร่ือง
อภิปรายกนัในท่ีประชมุ และมีการจดบนัทกึการประชมุซึง่มีรายละเอียดครบถ้วนชดัเจน จดัเก็บรักษารายงานการ
ประชมุซึง่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

(5) กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหารทราบถงึผลการประชมุ 
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(6) กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมลูหรือสารสนเทศท่ีจําเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
เลขานกุารบริษัท รวมถงึผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายในเร่ืองนัน้  

(7) ในการประชุมทุกครัง้ควรจัดให้มีผู้ บริหารและผู้ ท่ี เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการตดัสนิใจท่ีถกูต้องและทนัเวลา 

5.5 การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฎิบติังาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไข

การดําเนินงาน ทัง้นี  ้เลขานกุารบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่าน โดยมีการกําหนด

หวัข้อท่ีจะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมิน

คณะกรรมการชดุย่อย ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ในทกุสิน้ปี และรวบรวม

สรุปรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  พิจารณารับทราบ  และปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีตอ่ไป ทัง้นี ้แบง่การประเมิน เป็นดงันี ้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยนําแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์มา

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนําไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยมีหวัข้อในการประเมิน  ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ  

-  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

-  การประชมุคณะกรรมการ  

-  การทําหน้าท่ีของกรรมการ 

- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

โดยในปี 2560 คะแนนประเมินคณะกรรมการทัง้คณะเฉล่ีย เทา่กบั 95.53% 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของ

ตนเอง โดยกําหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  นโยบาย

กํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหวัข้อในการประเมิน ดงัตอ่ไปนี ้

- คณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ 

- การกําหนดกลยทุธ์ กํากบัดแูล และติดตามการดําเนินงาน 

- บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการ 

โดยในปี 2560 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉล่ีย เทา่กบั 96.41% 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมิน
ตนเองเป็นประจําทกุปี เพื่อให้สามารถสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 มี
ผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดงันี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เทา่กบั 98.59% 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เทา่กบั 88.89% 

4. การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รับผิดชอบในการกําหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ดงันัน้ทกุสิน้ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ สรุปรายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือนําผลประเมินมาเป็นข้อมลูในการพฒันาการปฏิบติั
หน้าท่ี และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

- ความเป็นผู้ นํา 
- การกําหนดกลยทุธ์ 
- การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
- ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
- ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
- การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
- การสืบทอดตําแหน่ง 
- ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
- คณุลกัษณะสว่นตวั 
- การพฒันาตนเอง 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กําหนดขึน้โดยมีการเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอตุสาหกรรม  และกําหนด
ขึน้ตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอตัราท่ี
แน่นอนและเหมาะสม  

(2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดท่ี
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้คา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจอ่ืน 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

(4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เป็นประจําอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ โดยมีหลกัเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน 
และศกัยภาพในการปฎิบติังานของพนกังาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอ่ไป 
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5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

(1)  สนบัสนนุให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานกุารบริษัท เข้าร่วมการสมัมนา อบรมกบัสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี  ้อย่างน้อย
กรรมการบริษัท จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลกัสตูรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ และ 
ก.ล.ต. กําหนด 

โดยในปี 2560  คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการท่ีแต่งตัง้ใหม่ในปีนี  ้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 (2) จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนําเสนอเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)  
รายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ถือหุ้น นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ รวมทัง้ข้อมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และส่งเสริมให้
กรรมการเข้ารับการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ดีย่ิงขึน้ 

(3) จัดให้มีการหมุนเปล่ียนงานท่ีได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะกําหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฎิบติังานดงักลา่ว เพื่อเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทัง้เป็นการพฒันาผู้บริหารและพนกังาน
ให้มีความรู้ความสามารถในการทํางานมากขึน้และสามารถทํางานแทนกนัได้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทา่น  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ  5/5 

2. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการตรวจสอบ  5/5 

3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการตรวจสอบ  5/5 
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กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอ    ท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ       

งบการเงินได้ คือ นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต  และมีนางสาวสวนศรี สวนกลู เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนเป็น

กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เป็น

กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล  

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

• ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

• รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจําปี และงบประมาณ รวมทัง้บุคลากรว่า เหมาะสม 

สอดคล้องกบัขอบเขตการปฏิบติังาน และเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

• พิจารณาการแตง่ตัง้ โยกย้าย หรือ เลกิจ้าง หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบติังาน 

• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยูเ่สมอ 

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

10. รายงานสิ่งท่ีตรวจพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

หรือตลาดหลกัทรัพย์  

11. ดําเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าท่ีได้รับการ

มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทยอ่ย และเทา่ท่ีอํานาจหน้าท่ีจะเปิดช่องให้ดําเนินการได้ 

12. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง

ของบริษัทมาร่วมประชมุหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลกัฐาน

เก่ียวกับกิจการของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ี

ความรับผิดชอบสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการ

ใดๆ ภายในขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถงึการดําเนินการตา่งๆ ท่ีกลา่ว

แล้ว ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทย่อย เท่าท่ีได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าท่ีอํานาจหน้าท่ีจะเปิดช่อง

ให้ดําเนินการได้ 
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บริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ (1995) 

จํากดั ซึ่งเป็นบคุคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กบับริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) โดยทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมี

ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

(1.2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2560   คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ทา่น  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร * ประธานกรรมการบริหาร 27/27 

2. นายซงั โด ล ี กรรมการบริหาร 21/27 

3. นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมการบริหาร 27/27 

4. นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร 27/27 

5. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ กรรมการบริหาร 22/22 ** 
 

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสชุาติ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

* ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตัง้นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร  

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้นางสาวเบญจวรรณ 

รักวงษ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารสํานกังาน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร เพิ่มเติม 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้จะเลือกกรรมการบริหาร

แทนผู้ พ้นจากตําแหน่งเข้ารับตําแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของ

บริษ ัท  ทัง้นี  ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งใดๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัหรือให้ความเหน็ชอบ  

2. จดัทําวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย 

เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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3. ตรวจสอบ  ติดตามการดําเนินนโยบาย  และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ  ของบริษ ัท  ให้ เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุตั ิเฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจําปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไว้ โดยใน
การดําเนินการใดๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการอนมุตัิค่าใช้จ่าย หรือการจดัซือ้ หรือ
จดัจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซือ้ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานและการลงทนุของบริษัท ทัง้ที ่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและงาน
สนบัสนนุ ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนมุติัการกู้  หรือการขอสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติ
ของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท  

 5. ให้คณะกรรมการบริหาร  รายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองและภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี  ้ให้คณะกรรมการ       

บริษัททราบ 

5.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเกี่ยวกบังบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปีและงบการเงิน ราย

ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

5.3 รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเหน็สมควร   

6.  ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้าท่ีของตนท่ีกําหนดในคําสัง่นี ้จะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็น

องค์ประชมุในอนัท่ีจะสามารถดําเนินการใดๆ ดงักลา่วได้ 

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 

1 (หนึง่) เสียง ในกรณีท่ีเสียงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 (หนึง่) เสียง 

8.  การลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมการบริหาร จําต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง

ทัง้หมดขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพ่ือลงมตินัน้ 

9.  ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร ตามความจําเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการ

ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทัง้นี  ้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่

กรรมการอ่ืนในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้าท่ีกรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10.คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้คณะทํางาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพ่ือทําหน้าท่ีกลั่นกรองงานท่ีนําเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดําเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ

เพื่อให้ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารก็ได้ 
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11. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจ

ช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจท่ีให้ไว้ และ/

หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ี

ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีจํานวน 3 ทา่น  และมีรายละเอียด

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

2. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต* กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560  มีมติแต่งตัง้นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 

ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ท่ีลาออก  โดยมีวาระการดํารง

ตําแหน่งเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการทา่นเดิม 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

ทัง้นี ้จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนผู้ พ้นจากตําแหน่งเข้ารับตําแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม  เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบคุคลและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื ่อนําเสนอต่อที ่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดบัสงู    
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3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้ บริหารระดับสูง  ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  ให้

คณะกรรมการบริษัทนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

(1.4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน 5 ทา่น  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงันี ้

ช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร * ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 5/5 

2. นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมการบริหารความเส่ียง 5/5 

3. นายจิรประวติั บณุยะเสน กรรมการบริหารความเส่ียง 5/5 

4. นายบรรณสิทธ์ิ รักวงษ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/5 

5. นางสาวปวีณา พนูพฒันสขุ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/5 
 

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

* ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตัง้นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทนนายโสรัชย์ อศัวะประภา ท่ีลาออก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่า

วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการทา่นเดิม 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ จะเลือก
กรรมการบริหารความเส่ียงผู้ พ้นจากตําแหน่งเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเส่ียง  

1.  พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ที่สําคญั เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทนุ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 

2.  กําหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง 

โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณความเส่ียงของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3.  ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4.  กําหนดเกณฑ์วดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทจะยอมรับได้ 
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5.  กําหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ 

6.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด 

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษัทและ

การเปล่ียนแปลงตา่งๆ รวมถงึสิง่ท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกําหนด 

8.  จดัให้มีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเป็น และสนับสนุนคณะทํางานบริหารความเส่ียงในด้านบุคลากร 

งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเป็น ให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี  ้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัพิจารณาถงึความรู้ความสามารถ รวมถงึประสบการณ์การทํางานด้วย 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะมีการดําเนินการ ดงันี ้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้  

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทําหน้าที่ในการสรรหา

และคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคณุสมบติัท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์คณุสมบติั

กรรมการ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ

วิชาชีพ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทกัษะท่ีจําเป็นที่ยงัขาดอยู่ 

ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์

ในธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท  

การสรรหากรรมการใหม่จะดําเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมลูหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมลูกรรมการจาก

สถาบนัและหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ  กรณียงัไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคณุสมบตัิตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัท

ท่ีปรึกษาภายนอกได้ โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ 

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

บริษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท  และมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย  3  คน  โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท  โดยคณุสมบตัิของ
ผู้ ที่จะมาทําหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณุวฒุิการศึกษา ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามที่กําหนดข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดย
กรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ยื่นคําขออนญุาตต่อสํานกังาน  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
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3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคล
ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีที้่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณ
ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอํานาจควบคุม  หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตําแหน่ง     

คราวละ 3  ปี  โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ ที ่สอดคล้องกบัประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัท่ี 

15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี)  

2. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัของกรรมการอิสระดงักลา่วข้างต้น และ 

2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และ 

2.2 ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้

และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ

งบการเงินได้ นอกจากนี  ้บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น 

สําหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 

กรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอืุ่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บ ุคคลที ่ม ีคณุสมบตั ิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื ่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ

สามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระทําโดยแต่งตัง้กรรมการจํานวน

หนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย

จํานวน  1 ใน  3 ของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  โดยประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 
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9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาแต่งตัง้กรรมการหรือผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนบัสนนุ เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงของบริษัท  

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการ

บริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลกัของบริษัท  ตามมติของผู้ถ ือหุ้นโดยสจุริต  ภายใต้กฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลเพ่ือควบคุม จัดการและ

รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย สามารถสรุปเป็นประเดน็สําคญัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัท

ย ่อยและบริษ ัทร่วม  เพื ่อดแูลการบริหารงานของบริษ ัทนัน้ ให้ เป็นไปตามนโยบายของบริษ ัทอย ่างมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผล   

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีได้ลงทนุอย่างสม่ําเสมอ 

รวมทัง้มีการกําหนดทิศทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบติั  

3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบาย

ทางธุรกิจ  เป้าหมาย  แผนการดําเนินงาน  กลยทุธ์ และงบประมาณ ตามท่ีมีการพิจารณาอนมุติัไว้ 

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ให้มีประสทิธิภาพ และเอือ้ตอ่สภาพการดําเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุหรือการดําเนินงานต่างๆ  การทํารายการ

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืมเงิน 

การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลกิบริษัท ท่ีมีผลตอ่การดําเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสําคญัของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถกูต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเก่ียวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม 

8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพฒันาการบริหารจดัการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกํากบัดแูลกิจการ 

และการบริหารความเส่ียงท่ีดี   

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดําเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณา

ผลการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอ  เพ่ือวางแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงานตอ่ไป  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้ บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. บริษัทกําหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมลูและการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความ

เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ตามกฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญต่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์บริษัทซึ ่งยงัไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน  เพื ่อ

ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ เก่ียวข้อง  

3. บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น

ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และพนกังานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมลูภายใน จะต้องระงบั

การซือ้ และ/หรือ การขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

หลกัทรัพย์ จนกวา่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูภายในดงักลา่วตอ่สาธารณชนแล้ว 

4. บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น

ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า  จดัทําและนําส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งบคุคลดงักล่าว

รวมถึงคู่สมรสและของบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถืออยู่ มายงัเลขานกุารบริษัท โดยให้จดัทําและนําส่งภายใน 

30 วนัทําการภายหลงัเข้ารับตําแหน่ง นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องแจ้งเก่ียวกบัการซือ้หรือ

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัททุกครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรือ

ผู้ ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนั

ทําการ ทัง้นี ้ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

5. บริษัทกําหนดให้กรรมการ จดัทําและนําสง่รายงานการมีสว่นได้เสีย มายงัเลขานกุารบริษัท 

6. บริษัทกําหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย 

ให้ ที ่ประชมุคณะกรรมการบริษ ัททราบ  โดยเลขานกุารบริษ ัท  เป็นผู้จดัทําข้อมลูรายงานต่อที ่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทในคราวถดัไป  รวมถึงเปิดเผยข้อมลูการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ

กรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจําปี 

7. บริษัทให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทําให้

ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน สญัญาจ้างแรงงาน และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน   

8. บริษัทให้ความสําคญัในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลบัของลกูค้า โดยไม่นําสารสนเทศดงักล่าวมาใช้

เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
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9. บริษัทให้ความสําคญัในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกนั
การเข้าถึงข้อมลูของบริษัทจากบคุคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูให้กบัพนกังานในระดบั
ต่างๆ ตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทํางานเฉพาะกิจเก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและ
อยู ่ระหว่างการเจรจา ซึ ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคา
หลกัทรัพย ์ของบริษ ัท  บ ุคคลเหล ่านั น้จะต้องทําสญัญาเก ็บรักษาข้อม ลูความลบั  (Confidentiality 
Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. 

11. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ที ่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมลูภายในจะต้องถกูลงโทษทางวินยั และ/หรือ 
กฎหมายแล้วแตก่รณี 

9.6 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนกัและเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานโดยยึด

หลกัความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัถึงการเคารพสิทธิ

มนษุยชน สิทธิหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีมีต่อตนเองและบคุคลอ่ืน โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

1. เคารพและยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ต่อผู้มีส่วนได้

เสียทกุฝ่าย 

2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนทัง้ทาง

วาจาและการกระทํา อนัเน่ืองจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สญัชาติ เพศ อาย ุศาสนา ถ่ินกําเนิด ภาษา 

วฒันธรรม การศกึษา ลกัษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความคิดเหน็ และความเช่ือ ฯลฯ 

3. ปฏิบตัิต่อพนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ สนบัสนนุให้พนกังานใช้สิทธิของตนโดยชอบ

ธรรมตามรัฐธรรมนญู และตามกฎหมาย   ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย สิทธิหน้าท่ี ความรับผิดชอบ

ของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบคุคลอื่น และการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 

เพ่ือให้พนกังานใช้เป็นแนวปฏิบติั 

4. รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ มีส่วนได้เสีย ไม่กระทําการละเมิดข้อมลูความเป็นส่วนตวั หรือแสวงหาผลประโยชน์

โดยมิชอบจากข้อมลู การเก็บข้อมลู การเปิดเผยหรือการนําข้อมลูไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมลู 

เว้นแตเ่ป็นการกระทําท่ีชอบด้วยกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือระเบียบบริษัท 

5. มีกระบวนการติดตามกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระทําการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน 
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9.7 นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวปฏิบติั 

ดงันี ้

1. ผลงานและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานท่ีใช้สําหรับบริษัท 
ผลงานและลิขสิทธ์ิเหล่านัน้ถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กบับริษัท ไม่ว่าข้อมลู ผลงานหรือลิขสิทธ์ิที่เก็บ
ไว้จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ 

2. ดูแลการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์และป้องกนัการละเมิดลขิสทิธ์ิจากบคุคลอ่ืน 

3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
ปลอดภยั” และพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคมุดแูล
การใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทําท่ี
ไม่ถกูต้อง ถือเป็นการกระทําผิดทางวินยับริษัท 

4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
เคร่ืองหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกบัสิทธิบตัร กฎหมายเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังานในด้านกฎหมายเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา  

5. การนําผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ท่ีได้รับมาหรือท่ีจะนํามาใช้ภายในบริษัท จะต้อง
ตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่ จะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

9.8 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 

และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ในอนัท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต ใน

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพืน้ฐาน

ระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสํานึกให้กบับคุลากรภายในบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อย่างซื่อสตัย์สจุริต

และมีคณุธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

1. สร้างวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ สร้างจิตสํานึก ค่านิยมแก่พนกังานในการปฏิบติั

หน้าท่ีอยา่งซ่ือสตัย์สจุริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบงัคบั นโยบายตา่งๆของบริษัท 

2. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สามารถกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารความ

เส่ียง และป้องกนัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. พัฒนาระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การเงิน  การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และ

กระบวนการอ่ืนๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพ่ือรายงานให้

ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ 
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4. ส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม  และในปี 2560 มีการจดัหลกัสตูร การบริหารความ

เสี่ยงและป้องกนัการทจุริต ให้กบัผู้บริหารและหวัหน้างาน รวมถึงการบรรจเุร่ืองนโยบายการต่อต้านการทจุริต

ในหลกัสตูรอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหมอี่กด้วย 

5. ไม่สนบัสนุนการเสนอหรือให้ค่าอํานวยความสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้ผู้นัน้กระทํา

หรือละเว้นการกระทําใดท่ีผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจให้ปฏิบตัิหน้าที่ในทาง

มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ซึ่งควรเป็นสิ่งท่ีไม่ใช่ตวัเงินและมี

มลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 

7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระทําท่ีสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเกิดกับบริษัท ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือเลขานกุารบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และกําหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู รักษาข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูเป็นความลบั  โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือ

ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส  มีกระบวนการในการสืบสวน กําหนดบทลงโทษผู้กระทํา

ความผิดตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

8. สนบัสนนุกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและสนบัสนนุการต่อต้านการ

ทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ ประจําไตรมาส 3/2559 

พร้อมทัง้เข้ารับใบประกาศรับรองจาก คณุเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ โดยการรับรองมีอาย ุ3 ปี  

9.9 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี 

ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และสํานกังาน

ตรวจสอบบญัชีตา่งประเทศ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

 ประเภท ค่าตอบแทน (บาท) 

คา่สอบบญัชี 5,374,000 

คา่บริการอ่ืน 160,000 

รวม 5,534,000 

9.10 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 รายงานการปฏบัิตติามนโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

 ในปี 2560 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ โดยมี

รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ในวันท่ี 26 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ (ดังท่ีปรากฎอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั โดยไปรษณีย์

ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททกุทา่นเข้าร่วมประชมุ และผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุ  

2. บริษัทได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเหน็และซกัถามอยา่งทัว่ถงึ ก่อนลงคะแนน

และสรุปมติที่ประชมุแต่ละวาระ และนบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

3. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท มีการบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

4. บริษัทดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์

ที่กําหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” และ

เปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ข้อมลูทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสมัพนัธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย

สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูได้ทาง Email : ir@mono.co.th 

5. นโยบายเร่ืองการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน สามารถดรูายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

(แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและ

ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญัต่อการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในทกุรอบก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ข้อมลู

เก่ียวกบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 

ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เป็นการ

ประเมินคุณภาพทัง้ก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลงัการประชุม ซึ่งบริษัททําได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีท่ีส่ี

ติดตอ่กนั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความสําคัญต่อผู้ มีส่วนได้เสีย ในแง่การดําเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมี
หน่วยงานบริการลกูค้า Customer Service ซึ่งเป็นตวักลางในการให้บริการข้อมลูข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อ
ร้องเรียน และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลกูค้า  ในส่วนของการกํากบัดแูลกิจการบริษัทเปิดช่องทาง
ในการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้ง
ข้อร้องเรียนใดๆผา่นช่องทางดงักลา่ว 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสําคัญ ทัง้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อส่งเสริมความเช่ือมั่นต่อผู้ ถือหุ้น และมี
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัท รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดย

เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดัทําสรุปข้อมลูรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถดัไป รวมถึง การถือ

ครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรส และบตุร ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทัง้นี  ้การเปลี่ยนแปลงทนุในปี 2560 ข้อมลูปรากฎอยู่ใน

หวัข้อโครงสร้างผู้ ถือหุ้นและการจดัการ 

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

หุ้นสามัญ 
 

ช่ือ – สกลุ 
จํานวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.* การเปล่ียนแปลง สดัสว่นการถือหุ้น 

ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2560 (%) 

กรรมการ     

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 2,248,121,980 2,274,699,280 (26,577,300) 66.30 

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 22,900,000 22,900,000 - 0.68 

3. นายซงั โด ล ี 15,000,000** 17,500,000** (2,500,000) 0.44 

4. นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 6,600,000 6,600,000 - 0.19 

5. นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน์ 11,135,000 11,135,000 - 0.33 

6. นายศิริ เหลืองสวสัด์ิ - 2,000,000 (2,000,000) - 

7. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต - - - - 

8. นายปรีชา ลีละศิธร - - - - 

9. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ - - - - 

ผู้บริหาร     

1. นายจิรประวติั บณุยะเสน 6,600,000 6,600,000 - 0.19 

2. น.ส.ปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 2,050,000 2,050,000 - 0.06 

3. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์ 1,602,900 3,902,900 (2,300,000) 0.05 

4. นายธีรศกัด์ิ ธาราวร 1,000,000 1,120,000 (120,000) 0.03 

5. น.ส.ปวีณา พนูพฒันสขุ 1,000,000 1,100,000 (100,000) 0.03 

 *  จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 3,200,935,537 หุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,390,740,224 หุ้น 

**  จํานวนหุ้นของคณุซงั โด ลี ปี 2559 รวมจํานวนหุ้นท่ีอยู่ใน ไทยเอ็นวีดีอาร์ 500,000 หุ้น 

ปี 2560 รวมจํานวนหุ้นท่ีอยู่ใน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก 3,000,000 หุ้น 

*** ในปี 2560 ไมมี่การถือครองหลกัทรัพย์โดยคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทัง้ 14 ทา่น 
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ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ (MONO-W1) 
 

ช่ือ – สกลุ 
จํานวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.* การเปล่ียนแปลง สดัสว่นการถือ  

ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2560 (%) 

กรรมการ     

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 887,694,165 927,694,165 (40,000,000) 61.97 

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร - - - - 

3. นายซงั โด ล ี 44 1,000,044 (1,000,000) 0.000003 

4. นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 3,214,286 3,214,286 - 0.22 

5. นายคมศกัด์ิ วฒันาศรีโรจน์ 700,000 4,112,600 (3,412,600) 0.05 

6. นายศิริ เหลืองสวสัด์ิ - - - - 

7. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต - - - - 

8. นายปรีชา ลีละศิธร - - - - 

9. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ - - - - 

ผู้บริหาร     

1. นายจิรประวติั บณุยะเสน 3,214,286 3,214,286 - 0.22 

2. น.ส.ปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ - 700,000 (700,000) - 

3. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์ 1,442,858 1,442,858 - 0.10 

4. นายธีรศกัด์ิ ธาราวร 16 200,016 (200,000) 0.000001 

5. น.ส.ปวีณา พนูพฒันสขุ - - - - 

*  จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร (ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธนัวาคม 2559 รวม 1,479,067,065 หน่วย 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร (ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธนัวาคม 2560 รวม 1,432,395,941 หน่วย 

** ในปี 2560 ไมมี่การถือครองหลกัทรัพย์โดยคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทัง้ 14 ทา่น 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน กรรมการอิสระ
ทัง้ 3 ท่าน ยงัดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบติัตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริษัทแยกอํานาจหน้าท่ีและบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่าง
ชดัเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกนั  ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การสนบัสนนุและคําแนะนํา
ในการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม่ําเสมอ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
รับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษัทภายใต้กรอบอํานาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3. บริษัทแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ไว้
อย่างชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็น
ลายลักษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

4. บริษัทมีข้อปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อเป็นหลกัในการดําเนิน
ธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

5. บริษัทมีการจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี เพ่ือพิจารณาวาระประจําของแตล่ะไตรมาส 
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉล่ียเดือนละ 1 ครัง้ เพ่ืออนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน 
รับทราบผลการดําเนินงานและการบ ริหารงาน  รวมถึงมีการกระจายและแบ่ งอํานาจหน้าท่ี ให้กับ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาวาระตามอํานาจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ กลัน่กรองข้อมูล ติดตามการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและทนัเวลา 

6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ  การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ปีละ 1 ครัง้ ตามแบบประเมินท่ีปรับปรุงจาก
ศนูย์พฒันาการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัทําขึน้ เพื ่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการดําเนินงานตอ่ไป  

 

ทัง้นี ้ในส่วนของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยงัไม่ได้มีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และการจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียนในการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้
ในนโยบาย เน่ืองมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศเวลาการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ในการกํากบัดแูลการบริหารงาน และผลการดําเนินงานเป็นอย่างดี  และแม้ว่าทางบริษัท
ไม่ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชดัเจน  แต่มีหน่วยงานภายใน คือ
ฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ ซึ่งดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง  ดแูล
การปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการ หลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบตัิงาน
ด้านกํากบัดแูลกิจการกบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ กลุม่บริษัทโมโน ยงัคงขบัเคล่ือนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ควบคู่ไปกบัการ
พัฒนาธุรกิจท่ีกําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในฐานะผู้ นําด้านส่ือท่ี
สามารถเข้าถึงกลุม่คนในทกุระดบั กลุม่บริษัท โมโน สนบัสนนุให้กลุม่ธุรกิจขององค์กร มีบทบาทสําคญัในการนําศกัยภาพ 
บุคลากร ทรัพยากร เข้ามามีส่วนสร้างสรรค์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันให้ ช่วยกันทํา” (Giving 
and Helping) โดยนําบริบท Creating Shared Value (CSV) เป็นหนึ่งฟันเฟืองช่วยขับเคล่ือนเสริมสร้างแผนงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และพร้อมดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตัง้แต่ ผู้บริหาร พนักงาน 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูค้า และประชาชนทัว่ไป เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาติ และสร้างรากฐานการเติบโต
อยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืนให้กบัธุรกิจ 

 

 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท โมโน 

คณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ข้อ ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจให้เจริญเติบโต ควบคู่กบัการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัจริยธรรม 
ความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตัิทัง้ นโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงการประกอบธุรกิจภายใต้
การเคารพต่อกฎหมาย เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสตัย์สจุริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงมีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการทํางาน
อย่างมุ่งมัน่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ  เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มบริษัท ให้ความสําคญัต่อการปลกูฝัง การป้องกนัและการต่อต้านการทจุริตเสมอมา โดยได้มีการวาง
ระบบป้องกัน แก้ไข และกําหนดบทลงโทษการทุจริตคอรัปชัน่ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  ตามท่ีปรากฏในกฎข้อบงัคบั
บริษัท และข้อปฏิบติัของพนกังาน ทัง้นี ้นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ปรากฎอยูใ่นหวัข้อกํากบัดแูลกิจการ  
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3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

ด้วยการคํานึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชน กลุม่บริษัท ได้วางแนวทางในการสง่เสริมสิทธิมนษุยชน ผ่านการปฏิบติั
อย่างเท่าเทียมกนั ทัง้ในด้านการดแูลพนกังาน ลกูค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ  ทัง้นี  ้นโยบายด้านสิทธิ
มนษุยชน ปรากฎอยูใ่นหวัข้อกํากบัดแูลกิจการ 

4. การปฎบัิตต่ิอเเรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสําคัญกับพนักงานเป็นลําดับต้นๆ โดยดูแลทัง้การบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู ่
สภาพแวดล้อมการทํางาน  สวสัดิการ การพัฒนาฝึกอบรม  การประเมินผลงาน  และการให้โอกาสการเติบโตไปพร้อม
องค์กร และปฏิบติัด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ บริษัทปฏิบตัิภายใต้ข้อกําหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการ

จ้างงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และพิจารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน ซึ่ง
สะท้อนเป้าหมายธุรกิจของบริษัทในรอบปี รวมถึงพิจารณาความสําเร็จของเป้าหมายระยะยาวท่ีมีการวดัผลงานของแต่
ละหน่วยงานอย่างชดัเจน ในส่วนของสวสัดิการ บริษัทจดัหาสวสัดิการท่ีสนบัสนนุทัง้ด้านความมัน่คง สขุภาพ และสร้าง
ความสขุให้กบัพนกังาน อาทิ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต สขุภาพและอบุตัิเหต ุสปอร์ตคลบั สวสัดิการเงินกู้ยืม 
งานเลีย้งสงัสรรค์ในโอกาสต่างๆ กิจกรรมที่สร้างคณุธรรม จริยธรรม อาทิ งานทําบญุประจําเดือนเกิด งานช่วยเหลือ
สงัคมต่างๆ เพ่ือสร้างกําลงัใจให้กบัพนกังาน 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ

พนกังาน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยให้ความสําคญัควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของ
พนกังาน ดงันี ้

 มุ่งมัน่พฒันาการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สอดคล้อง
กบักฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีนํามาประยกุต์เพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั
ในท่ีทํางาน โดยบริษัทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของ
พนกังานทกุคนท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดีร่วมกนั 

 บริษัทพร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้าง
จิตสํานกึด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

นอกจากนีบ้ริษัทมีช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ท่ีดแูล
เร่ืองนัน้ๆ รวมถึงการแจ้งการกระทําความผิดท่ีเกิดในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู้ บังคับบัญชาตามลําดับชัน้ หรือผ่าน
ทรัพยากรบคุคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและคณะกรรมการบริษัท จะดําเนินการหา
ข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไข หรือลงโทษผู้กระทําผิด และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมลู
ของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบตอ่สถานภาพการทํางาน 
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยบริษัท

ตระหนกัถึงความสําคญัด้านบุคลากรเสมอว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ บริษัทจึงมุ่งมัน่

พฒันาให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคูก่นัไป 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐาน โดยเฉพาะข้อมลูความบนัเทิงท่ีมีคุณภาพ
และสามารถสร้างความสขุให้กบัลกูค้า ผ่านการคดัสรรข้อมลูท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ลกูค้าทกุกลุ่ม และดําเนิน
ธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน  ไม่ได้มีผลกระทบในเร่ืองสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น

หนึ่งใน เป้าหมายหลกัท่ีบริษัทมุ่งสนับสนนุ  กลุ่มบริษัท โมโน ได้ให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ใน  2  มิติ  
1) มิติด้านอนรุักษ์สิ ่งแวดล้อม 2) มิติด้านการปลกูฝังจิตสํานึกรักสิ ่งแวดล้อม โดยมีการจดักิจกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกอยา่งตอ่เน่ือง 

 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ด้วยสํานึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม กลุ่มบริษัท โมโน พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนุ
ในบริเวณใกล้เคียง และชมุชนที่อยู่ในถิ่นทรุกนัดาน เพราะเชื่อว่าชมุชนที่ดี ย่อมก่อให้เกิดสงัคมคณุภาพ และนําไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศตามลําดบั 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในโลกยคุปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี จากการที่ทางกลุ่มบริษัท 
โมโน มีธุรกิจหลกัด้านส่ือดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย ท่ีมีความหลากหลาย ทําให้ใช้ประโยชน์จากส่ือท่ีมีในการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท แสวงหาแนวร่วมจากภายในและ
ภายนอก อีกทัง้ เป็นกระบอกเสียงให้กบัโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที ่มีส ่วนช่วยให้สงัคมน่าอยู่ นอกจากนีย้งันํา
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการบริหารจดัการงานภายในองค์กร ให้มีความทนัสมยั ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ และ
ควบคมุต้นทนุให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

เป้าหมายการดาํเนินกจิกรรมเพ่ือสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก สร้างความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์การทําประโยชน์เพ่ือสงัคมและ

สิง่แวดล้อมท่ีถกูต้องแก่พนกังาน หรือผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  และ เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมคัรใจ   

 เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่องทางส่ือ สร้างเครือข่ายจิตอาสา  สร้างช่องทางเพ่ือส่ือสารและประชาสมัพนัธ์

ข่าวสาร โครงการ กิจกรรม ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร กระจายข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ 

ให้ได้อย่างทัว่ถึง และสร้างพนัธมิตร เพ่ือรวมเป็นเครือข่ายจิตอาสา ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ค่ายอาสาจาก

สถานศกึษาตา่งๆ  ลกูค้า ประชาชนทัว่ไป เพ่ือผสานความร่วมมือกนัสร้างประโยชน์แก่สว่นรวม  
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กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน  

กลุ่มบริษัทโมโน ได้วางแผนโครงการและงบประมาณประจําปีในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยแต่ละธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ได้มีบทบาทในการสนบัสนนุ และช่วยเหลือสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม
ตามความเช่ียวชาญของแต่ละธุรกิจ และด้วยความเป็นธุรกิจสื่อ ทําให้บริษัทสามารถใช้ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย
ในการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์โครงการตา่งๆ โดยมีโครงการท่ีแตล่ะธุรกิจเข้าไปมีสว่นร่วม  

10.2 การดาํเนินงาน และการจัดทาํรายงาน 

กระบวนการการจัดทาํรายงาน 
ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม กลุ่มบริษัท โมโน ได้ยึดตามหลักการ 8 ข้อ ท่ีจัดทําโดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย  ลูกค้า  ผู้ ถือหุ้น  พนักงาน  และสงัคมโดยรวม  
ทัง้นี ้บริษัท ได้จดัทําแผนงานโครงการและดําเนินงานจดักิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทกุปี โดยมีความ
สอดคล้องกบันโยบายท่ีกําหนดไว้ข้างต้น  

การดาํเนินงาน 
ท่ีผ่านมา กลุม่บริษัท โมโน  ได้ดําเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคม ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ดงันี ้
 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัท โมโน ให้ความสําคญักับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย  
เช่น  ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น  ลูกค้า ตลอดจนพนักงานและสงัคม ตามหลกัการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ภายใต้การกํากบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมทัง้กําหนดข้อพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณกรรมการผู้บริหาร และพนกังาน ได้แก่ การ
ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม  การพฒันากิจการให้เติบโต สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สดุให้กบั
การลงทุนของผู้ ถือหุ้ นอย่างต่อเน่ือง   โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ ถือหุ้ น การปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ ซึง่รวมถงึการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ตัง้แต่
ไตรมาสท่ี 3/2559 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนของนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้
ส่ือสารข้อมลูให้กบัผู้บริหารและพนกังาน ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังาน และการ
ปฐมนิเทศให้กบัพนกังานใหม ่และการส่ือสารนโยบายสูภ่ายนอก การแจ้งนโยบายการให้และรับของขวญักบัคู่ค้าทางธุรกิจ 
ตลอดจนการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หวัข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” มาอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสําคญัในการจัดทําประเมินความเส่ียงด้านต่างๆ การควบคุม
ภายในและบริหารความเส่ียงอยู่เสมอ การติดตามการปฏิบติัของส่วนงานต่างๆ ทัง้ ส่วนงานขายและการตลาด ส่วนงาน
จดัซือ้และทําสญัญา และการบริหารทรัพยากรบคุคล ตลอดจนการบนัทกึการเก็บรักษาข้อมลู โดยมีการสอบทาน และการ
ตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน อีกทัง้การท่ีบริษัททําธุรกิจด้านส่ือ ยงัมีส่วนช่วยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการ
นําเสนอข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตอ่สาธารณะสร้างจิตสํานกึท่ีดีในเร่ืองดงักลา่ว   
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สําหรับช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน บริษัทได้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
รวมถึงการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต  ทัง้จากพนกังานเอง และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน โดยในปี 2560 
ไมพ่บรายงาน หรือการกระทําผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท 

 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชนและยึดหลกัความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  ซึ่ง

ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน โดยสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีความเข้าใจและปฏิบติังานโดยคํานึงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีมีต่อตนเอง บุคคลอ่ืน  และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนัน้ยัง

เสริมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  ด้วยการไม่เลือกปฏิบติัต่อผู้หนึ่งผู้ ใด  ไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล  ไม่กระทํา

การละเมิดข้อมลูความเป็นส่วนตวั หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าว พร้อมทัง้วางแนว

ทางการติดตามกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบติังานของพนกังาน มิให้เข้าข่ายการกระทําการละเมิด

สทิธิมนษุยชนและหลกัความเสมอภาคดงักลา่ว 

 การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัท โมโน ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ดูแลพนักงานเสมือนคนใน

ครอบครัว และต้องการให้พนักงานทํางานอย่างมีความสขุในบรรยากาศท่ีสะดวกสบาย พร่ังพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความ

สะดวกต่างๆ ในที่ทํางาน ดูแลการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมอบสวัสดิการที่ดี  จัดทําประกันสุขภาพ 

ประกันชีวิตและอบุติัเหต ุกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังาน และจากการปฏิบติัตามนโยบายด้านความปลอดภยัและ

อาชีวอนามยั ในปี 2560 ไมป่รากฎวา่มีอตัราการเกิดอบุติัเหต ุหรืออตัราการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน 

นอกจากนี  ้บริษัทได้ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และศกัยภาพด้านต่างๆ และจดัรูปแบบการ

เรียนรู้และการพฒันาท่ีเหมาะสม ดงันี ้
 

 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือทํางานจริง (Experience) เป็นการสอนงานและถ่ายทอด

ความรู้ ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและทําสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า 

On the job training ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาตนเองอยา่งแท้จริง 

 การถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนกังานทกุ

ระดบัที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor 

(แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนกัเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนือ้หาความรู้ที่นําเสนอ และความ

เช่ียวชาญนัน้ๆ ของผู้ ถ่ายทอด 

 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผู้ บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ได้

แนะนํา (Coaching) และให้คําปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และคําแนะนํา

ในการทํางานร่วมกนั ผา่นการประชมุและช่วงการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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 การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จดัหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ตามความ

ต้องการของแต่ละหน่วยงาน  และเปิดโอกาสให้แต่ละระดบัตําแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีจําเป็นและเหมาะสม

ต่อการทํางาน และพร้อมสนบัสนนุการจดัส่งอบรมหลกัสตูรท่ีพนกังานสนใจ รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือบริหารจดัการองค์

ความรู้ Knowledge Management (KM) เพ่ือสนบัสนนุและพฒันาการเรียนรู้เพ่ือนําไปตอ่ยอดการทํางานอยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบคุลากรเป็นจํานวนทัง้สิน้ 2.43 ล้านบาท

และมีพนกังานเข้าร่วมการฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณร้อยละ 88.50% ของจํานวนพนกังานทัง้หมด 

นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาต่างๆ เช่น งาน “กีฬาสามคัคี ดิจิตอลทีวี 
บาสเกตบอลแมตช์ ครัง้ท่ี 3” ซึ่งมีสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลเข้าร่วมการแข่งขนั 8 สถานี โดยทีมจาก MONO29 ในเครือกลุ่ม
บริษัทโมโน ได้รับรางวลัท่ี 3 ในดิวิชัน่ 1 และงาน “แบดมินตนั ทีวีสามคัคีคพั  ครัง้ท่ี 2” ซึ่งมีสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลเข้าร่วม
การแข่งขนั 13 สถานี โดย MONO29 คว้าเหรียญทอง ในดิวิชัน่ 2  และงาน “กีฬาเช่ือมสามคัคี แจ้งวฒันะสมัพนัธ์ 2017” 

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

พันธกิจท่ีสําคญัของบริษัทในฐานะผู้ ให้บริการด้านส่ือ คือ การนําเสนอข้อมูลต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ ทัง้สาระ 

ข่าวสาร และความบนัเทิง ให้ครอบคลมุความต้องการของกลุ่มลกูค้าอย่างครบถ้วน โดยคํานึงถึงความถกูต้องเหมาะสม

ของข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบดูแลลูกค้าและผู้ บริโภคของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด, 

หน่วยงาน Call Center, เว็บมาสเตอร์, เจ้าหน้าท่ีดแูลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ท่ีคอยแนะนําการใช้งานบริการ

ตา่งๆ รับเร่ืองร้องเรียน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท 

บริษัทยังเป็นส่ือกลางในการประชาสมัพันธ์โครงการจิตอาสาต่างๆ ทัง้ของบริษัทเองและของหน่วยงาน

ภายนอก เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปรับทราบและมีสว่นในการช่วยเหลือสงัคมแบบขยายวงกว้าง รวมถึงการสนบัสนนุ

ให้ประชาชนสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุและดําเนินตามรอยพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุย

เดช ในการเผยแพร่สารคดีเฉลมิพระเกียรติชดุ “ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลท่ี ๙” เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา

ตนเองและสงัคม 

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม เป็นหนึง่ในเป้าหมายหลกัของบริษัท โดยเน้นใน 2 มิติ คือ 

1) มิติด้านอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  สําหรับภายในบริษัทได้ปลกูฝังให้พนกังานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า การนําอปุกรณ์การออกกิจกรรมมาดดัแปลงและนํากลบัมาใช้ใหม่ การ

ใช้วสัดทีุ่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจดัการภายใน การนําระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการทํางาน 

นอกจากจะช่วยลดต้นทนุ ยงัสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วย โดยในปีท่ีผา่นมา ไมมี่ธุรกิจใดในกลุม่บริษัท

ท่ีทําให้เกิดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
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2) มิติด้านการปลกูฝังจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานและศิลปินของบริษัท

เข้าร่วมทํากิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมทัง้ในส่วนท่ีจัดโดยบริษัท และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างจิตสํานึกรัก

สิง่แวดล้อมในวงกว้าง ไปสูเ่ยาวชน ประชาชนทัว่ไป โดยสนบัสนนุโครงการเพ่ืออนรัุกษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม ตา่งๆ ดงันี ้ 

- โครงการ “ปฏิบัติการ 4 ม. ขอไม่มาก +1” จัดโดย กลุ่มใบไม้ เพ่ือรณรงค์ลดผลกระทบจากการ
ทอ่งเท่ียวท่ีเกิดกบัสตัว์ป่า ณ อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ (4 ม. คือ ไม่ทิง้ขยะ ไม่ให้อาหารสตัว์ป่า ไม่ขบั
รถเร็ว  ไม่ส่งเสียงดงั และ +1 ไม่นําสตัว์เลีย้งเข้ามาในเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ฯ)  ส่งเสริมให้จิตอาสาได้ทํา
กิจกรรมให้ความรู้แก่นกัทอ่งเท่ียว 

- โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครัง้ท่ี  14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงเรียนบ้านชอนเด่ือ จงัหวดันครสวรรค์ เพ่ือสร้างจิตสาธารณะ
และร่วมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   

- ค่ายส่ือความหมายธรรมชาติ ครัง้ท่ี 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสตัว
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ณ อทุยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเร่ืองสัตว์ป่าและธรรมชาติ ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม 

 

 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงการเป็นส่วนหนึ ่งของสงัคม จึงได้ร่วมพฒันาชมุชนทัง้บริเวณใกล้เคียง และในถิ่น

ทรุกนัดาร โดยการดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคม รวมถึงการส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษา คณุภาพ

ชีวิตของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด สําหรับปีนี ้บริษัทยงัคงดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาชมุชนและสงัคม

ให้เข้มแข็งและยัง่ยืน  

กลุม่บริษัท โมโน มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยให้การสนบัสนนุในหลากหลายด้าน  

1) ด้านการศึกษาและการกีฬา ดําเนินการสร้างอาคารเรียนให้กบัโรงเรียนในชนบทมาอย่างต่อเน่ือง การ

จัดโครงการสอนบาสเกตบอลให้กับโรงเรียนมากมาย  การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ  และการให้เงินช่วยเหลือ

โครงการหรือกิจกรรมของสถาบนัศกึษา 

2) ด้านการช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส บริษัทบริจาคเงินให้กบัสถานสงเคราะห์ และมลูนิธิต่างๆ อาทิ มลูนิธิ

คนพิการไทย สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ฯลฯ 
 

 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมัน่สานต่อพนัธกิจด้านการพฒันาสงัคม ในการเช่ือมโยงส่ือท่ีมี ผลกัดนัวงการกีฬา

บาสเกตบอลระดบัประเทศ ในปี 2560 บริษัทสนบัสนนุการจดัการแข่งขนับาสเกตบอลรายการต่างๆ ณ สนาม Stadium 29 

ของบริษัท ซึ่งถือเป็นสนามท่ีได้มาตรฐาน และทนัสมยัท่ีสดุในประเทศ ได้แก่ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017, 

Thailand Basketball Development League 2017 (TBDL), ASEAN Basketball League 2017-2018 เป็นต้น 

ถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29 , MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพ่ือเป็นเวทีในการพฒันาฝีมือของนกักีฬาไทย

สู่สากล  
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และเพ่ือให้เป็นอีกหนึ่งกีฬาท่ีเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย  บริษัทจึงจดัโครงการ MONO BASKETBALL DREAM 

ปลกุฝันยดัห่วงเยาวชนไทย พานกับาสเกตบอลอาชีพสงักดัสโมสรโมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไผ่งาม สอนเทคนิคการเล่น

บาสเกตบอลและสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่เยาวชนทัว่ประเทศ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ปีนีจ้ดัขึน้ทัง้หมด 18 ครัง้ รวมจํานวน

เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน จากหลายโรงเรียน หลายชมุชน อาทิ 

- โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้านนทบรีุ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี 2) 
- โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ - โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
- โรงเรียนนนทบรีุพิทยาคม - โรงเรียนเบญจมินทร์ 
- โรงเรียนชลประทานวิทยา  - โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
- โรงเรียนไทรน้อย  - โรงเรียนสายปัญญารังสติ 
- โรงเรียนจอมทอง - โรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา 
- โรงเรียนวชิราลยั - โรงเรียนสกลราชวิทยานกุลู 
- โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อปุภมัภ์ - โรงเรียนเบญจมราชทูิศ จนัทบรีุ 
- โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม  - โรงเรียนเบญจมราชทูิศ ราชบรีุ 
- โรงเรียนอดุมดรุณี สโุขทยั - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สรุาษฎร์ธานี 
- โรงเรียนทุง่เสล่ียมชนปูถมัภ์ สโุขทยั 
และสนามกีฬาในพืน้ท่ีจังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
กําแพงเพชร 

 

สํานกัพิมพ์กี๊ก บุ๊ค ในเครือโมโน ยงัได้จดัพิมพ์หนงัสือ “Organic Smile เพียงแค่ยิม้แล้วส่งต่อไป” ที่รวม

ภาพรอยยิม้ของ 25 สาวคนดงัในวงการ  พร้อมจดัทําคลิปวิดีโอที่นําเสนอ เร่ืองเล่าที่มาของรอยยิม้ของพวกเธอ ผ่าน 

Seeme.me/ch/organicsmile รายได้จากการจําหน่ายหนงัสือและการรับชมคลิป มอบให้กบัมลูนิธิสร้างรอยยิม้ เพื่อ

ผ่าตดัช่วยเหลือเด็กท่ีประสบปัญหาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ 

นอกจากนี ้หน่วยงานธุรกิจการพยากรณ์ ได้พฒันาแอพพลิเคชัน่ดดูวงสดแบบส่วนตวักบันกัพยากรณ์ ผ่าน

ทางโทรศพัท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Video Call โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมเป็นนกัพยากรณ์ ซึ ่งผู้พิการสามารถ

พยากรณ์ได้จากสถานท่ีท่ีสะดวกและเหมาะสม เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กบัผู้พิการ 
 

10.3 การดาํเนินธุรกจิที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

นบัตัง้แต่เร่ิมดําเนินกิจการ การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ยงัไม่พบประเด็นการสร้างผลกระทบต่อความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทยังคงสานต่อนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นดําเนินงานพัฒนาด้าน
การศกึษาแก่เยาวชน และสง่เสริมสขุภาวะ โดยมีโครงการตา่งๆ ดงันี ้
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- โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 8 โรงเรียน ตชด.บ้านนํา้แดง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
บริษัทได้ให้การสนับสนุนอาคารเรียนแก่โรงเรียนต่างๆ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8  

- โครงการ Click for Kids “คลิกที่ ใช่ ส่งแรงบันดาลใจให้น้อง” โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปโหวต
ภาพยนตร์เพื่อสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก รายได้นําไปสมทบทุนพัฒนาอาคาร
เรียน  หล ังคา  พื น้ ที ่สนามเด็ก เล ่น โรงเรียนว ัดดอนยอ  จ ังหว ัดนครนายก  พร้อมกิจกรรมฉาย
ภาพยนตร์ท่ีชนะการโหวต 

- โครงการตู้ หนังสือในบ้านเด็ก ของมูลนิธิเด็ก ในโอกาสที่ MONO29 ก้าวสู่ปีที่ 4 ได้สนับสนุนและ
มอบตู้ หนังสือจํานวน 29 ตู้  ให้กับเด็กที่ได้รับคัดเลือกรวม 29 คน จาก 6 โรงเรียน 5 จังหวัด เพื่อ
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

- โครงการทําได้ทําดี "พี่จ๋า หนูรออยู่" เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอความคิด
สร้างสรรค์เลือกสถานที่จัดโครงการได้ด้วยตนเอง ซึ่งปีนี เ้ป็นโครงการพัฒนาห้องเรียนบ้านปาง
คอง อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ด้วยการบริจาคถังเก็บนํา้และร่วมสร้างฐานรอง ทาสี
เคร่ืองเล่น มอบข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีพนักงานและผู้ มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 

- โครงการ ซ่อม - สร้างสนามบาสเกตบอล ครัง้ที่ 2 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 
และ  ครัง้ที่ 3 ณ  เทศบาลเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน  และพัฒนา
วงการกีฬา 
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- โครงการช่วยผู้ ประสบอุทกภัยในพืน้ที่ภาคใต้ โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ มอบให้แก่มูลนิธิ
ร่วมกตัญญู และลงพืน้ที่ร่วมกับมูลนิธิก ุศลศรัทธา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบสิ่งของให้กับ
ผู้ ประสบภัย รวมถึงมอบเงินบริจาคในโครงการประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี 

- โครงการพาผู้ พิการทางสายตาเข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจัดให้
พนักงานกลุ่มบริษัทโมโนได้พาผู้ พิการทางสายตาสัมผัสงานศิลปะและเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 

- โครงการไถ่ชีวิตโค  – กระบือ  ร่วม  60 ตัว  ณ  โรงฆ่าส ัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี และทอดกฐิน
สามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  ปีที่ 2 ณ  วัดอโศการาม  2 จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ บริหารและพนักงานร่วมทําบุญในโอกาสต่างๆ 

 

รวมถึง บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบนัการศึกษา 
รวมถึงมลูนิธิ ชมรม สมาคม และองค์กรตา่งๆ อาทิ   

 

- โครงการเดก็ไทยฉลาดคิด 2017 (School Visit) จดัโดย การ์ตนูคลบั เพ่ือรณรงค์ป้องกนัและต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการทตูเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จดัโดย ศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาฯ สง่เสริมทกัษะเยาวชนด้านกฎหมายเพ่ือนําสูก่ารเป็นนกักฎหมายท่ีมีคณุภาพตอ่ไป  
- โครงการ “สังคมฮอมใจ๋ ครัง้ท่ี 3” จัดโดย นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
- โครงการล้อเล่ือนเพ่ือคนพิการ 
- โครงการหวัใจสีขาว ในการจดักิจกรรมการกศุลเพ่ือผู้ ป่วยติดเชือ้เอดส์ คนชรา เดก็กําพร้า ครัง้ท่ี 22 
- โครงการ  การประชุมวิชาการภาษาและวัฒ นธรรม  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒ นธรรม เอ เชีย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
- กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ ปี 2560 สนบัสนนุทนุการศกึษาและของขวญัแก่โรงเรียนและศนูย์เยาวชนรวม 6 แหง่ 
- กิจกรรมคา่ยแนะนําการศกึษาจงัหวดัลพบรีุ จดัโดย กลุม่นิสติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- กิจกรรมจดัทําหนงัสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตญัญ”ู มลูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  
- กิจกรรมจดัทํานิตยสารข่าว ตํารวจมวลชนสมัพนัธ์ ฉบบัพิเศษ 
- กิจกรรมละครเวทีการกศุล “ละคร บีบีเอ จุฬาฯ ครัง้ท่ี 10” คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
- กิจกรรมคอนเสิร์ตการกศุล “พลงัแผ่นดิน ตามรอยเท้าพ่อ” “เทิดไท้องค์ราชนั ในดวงใจไทยนิรันดร์” จดัโดย

มลูนิธิออมสนิเพ่ือสงัคม และ “คอนเสร์ิตโดยสถานีตํารวจภธูรรัตนาธิเบศร์” 
- กิจกรรมของทีมสโมสรฟตุบอลมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา และทีมกีฬากอล์ฟกองทพัภาคท่ี 1 
- สมาคมอปุกรณ์การแพทย์ไทย (Thai BMI) 
- สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 
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อีกทัง้ บริษัทให้ความสําคญักบัการสนบัสนนุด้านกีฬา ด้วยตระหนกัว่ากีฬามีส่วนช่วยเสริมสร้างสขุภาพและ
ความสามคัคีในกลุ่มพนกังาน หรือได้สนบัสนนุช่วยเหลือสงัคมตามวตัถปุระสงค์ของแต่ละงานวิ่งอีกทางหนึ่ง  ซึง่ ชมรมวิ่ง
ในนาม MONO Runner ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพ่ือการกศุลอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

- งาน ก้าวนีต้อ่ชีวิต RUN FOR LIFE  

- งาน CHONGKHO RUN 2017 

- งาน 12 สงิหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ 2017 

- งานเดิน - วิ่ง เติมฝัน ปันนํา้ใจ 9 ปี สาระดี PSI ช่อง 99 

- งาน EGAT CHARITY GREEN RUN 2017 

- งานฮาล์ฟมาราธอน BANGSAEN 21 

- งาน SUPER SPORT 10 MILES INTERNATIONAL RUN 2016 สนบัสนนุผ้าเยน็ให้กบันกัวิ่ง 
 

 

โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมตา่งๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ท่ี  http://www.mono.co.th/CSR.aspx 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

การจดัการระบบการควบคมุภายในท่ีดีจะช่วยให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ โดยบริษัท

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก  ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบญัชีและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

(1995) จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แต่ปี 2550  เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท และ

รายงานผลการปฏิบติังาน รวมทัง้ติดตามการดําเนินการแก้ไขของบริษัท  โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

สําเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกนําเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบทกุไตรมาส  

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทกุทา่น

เข้าร่วมประชมุ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุติัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ประจําปี 2560 

โดยการซกัถามข้อมลูจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัททัง้ 5 ด้าน โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ  จัดทําแผนงานท่ีชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และ

กําหนดอํานาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและให้ความสําคญักบับคุลากรในทกุด้าน มีการ

จดัทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฎิบัติตาม เพ่ือให้องค์กรมีการ

ควบคมุภายในท่ีดี และเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 

ส่วนที่ 2 การประเมนิความเส่ียง 

บริษัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากบริษัทภายในกลุม่ โดย

ทําหน้าท่ี กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงอย่างรอบด้าน ทัง้ปัจจัยภายในและ

ภายนอก วางแผนการบริหารจดัการความเส่ียง รวมถงึติดตามการปฎิบติังานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัตงิาน 

บริษัทมีนโยบายและขัน้ตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขัน้ตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และ

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีมี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ  ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการทัง้ 5 คณะ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ   

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทมีการตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลูที่เก่ียวข้องมีความถกูต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และนํามาใช้ได้

ทนัตอ่เวลา โดยมีช่องทางการส่ือสารทัง้ภายใน และภายนอกบริษัท 

 

ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม 

บริษัทกําหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม่ําเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทนัต่อ

เวลา  รวมถึงกําหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจําทกุไตรมาส 
 

สํานักตรวจสอบภายใน  โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งทําหน้าท่ีดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนงานประจําปีท่ีได้รับอนุมัติ และรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทแล้ว ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั อนัอาจทําให้เกิดผลเสียหายตอ่บริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในสําหรับเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่ว อยา่งเพียงพอและเหมาะสม  
 

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร   ให้ความสําคญักบัการควบคมุภายใน      และการบริหารความเส่ียง

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี     มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ  มี

การบริหารความเสี่ยงในระดบัที่ยอมรับได้   รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกบัการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งถกูต้องและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
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12. รายการระหว่างกัน 

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ในปี 2560 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ 

1. บริษัทในกลุม่บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

(มหาชน) (“JAS”) 

- JAS กบับริษัทมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึง่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 66.30  และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 64.39 

- บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากดั (มหาชน) 

(“TTTBB”) 

- TTTBB ประกอบธรุกิจให้บริการวงจรเชื่อมตอ่ความเร็วสงู สําหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 

- TTTBB และบริษัท มีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน TTTBB และบริษัท  

- TTTBB ถือหุ้นโดยบริษัท อคิวเมนท์ จํากดั (“ACU”)  ร้อยละ 99.20 โดย  ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

- บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากดั (“TTTI”) - TTTI  ประกอบธรุกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร 

- TTTI กบับริษัท มีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน TTTI และบริษัท  

- TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00  

- บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จํากดั (“JASTEL”) - JASTEL ประกอบธรุกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ - สง่ข้อมลูภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  

- JASTEL กบับริษัท มีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน JASTEL และบริษัท  

- JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จสัมิน ซบัมารีน เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จํากดั (“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00  

- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั (“PA”) - PA ประกอบธรุกิจให้เช่าพืน้ที่สํานกังานในอาคาร จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง 

- PA และบริษัทมีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน PA และบริษัท  

- PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85  และร้อยละ 46.15  ตามลําดบั โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00  

- บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนต จํากดั (“JINET”) - JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบคุคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับ
ลกูค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ 

- JINET กบับริษัท มีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน JINET และบริษัท  

- JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ 

- บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จํากดั (“ACES”) - ACES ประกอบธรุกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศพัท์ทกุประเภทขาย/ปลีก/ให้เช่าอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 

- ACES กบับริษัท มีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน ACES และบริษัท  

- ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือ
หุ้นโดย JAS ร้อยละ 39.82 

2. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จํากดั (“GS”) - GS ประกอบธรุกิจรับซือ้วสัดทุี่ใช้แล้ว และแปรสภาพวสัดทุี่ใช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธีเพื่อนํากลบัมาใช้ใหม่ 

- GS และบริษัทมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทัง้นายนวมินทร์ 
ประสพเนตร เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96  

3. มลูนิธิ ดร. พิชนี   โพธารามิก เพื่อเดก็ และคนชรา

(“มลูนิธิฯ”) 

- มลูนิธิฯ เป็นมลูนิธิที่จดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยเหลือเดก็ และคนชรา โดยได้รับการรับรองให้เป็นองค์การสาธารณกศุลจากกรมสรรพากร 

- มลูนิธิฯและบริษัทมีกรรมการร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการในมลูนิธิฯและบริษัท 

4. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“PINVEST”) - PINVEST ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย เช่า ให้เช่า อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ 
- PINVEST และบริษัทมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกนั คือ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามใน PINVEST และบริษัท รวมทัง้นาย

พิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนั  โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม  ดงันี ้

1. รายการธุรกจิปกตแิละมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากดั (มหาชน) ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโทรศพัท์พืน้ฐานให้แก่ TTTBB เพื่อดําเนิน

ธุรกิจให้บริการสํารองที่พกั ซึง่ TTTBB มีเลขหมายโทรศพัท์พืน้ฐาน

ให้บริการ กําหนดอตัราคา่บริการเป็นรายเดือนตามที่ตกลงกนั 

 

0.03 

 

การที่บริษัทย่อยใช้บริการระบบโทรศัพท์พืน้ฐานดังกล่าว เป็นรายการ

ธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการเป็นอัตราตลาด จึงเห็นว่าการทํา

รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

2.บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากดั รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสื่อโฆษณาบนเวบ็ไซต์,นิตยสาร, 
วิทย ุและ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI  

- บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI 

 

20.80 

0.76 

 

การให้บริการสื่อโฆษณา   และให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าว

เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นช่องทางในการ

โปรโมทบริการของ TTTI  โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกบัการให้บริการแก่

ลกูค้ารายอื่นทั่วไป ดงันัน้จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตสุมผล

และมีราคายตุิธรรม 

 ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายคา่เช่าพืน้ที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์  
(Co-Location) 

 

7.68 

 

การเช่าพืน้ที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI 

เป็นผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และ

อุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสงู รวมทัง้มีบริการให้เช่าพืน้ที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นห้องที่มี

ลกัษณะเฉพาะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดงันัน้

จงึเห็นวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากดั (ตอ่) 

 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวโยงกนัให้แก่ TTTI  ดงันี ้

1) ค่าใช้สญัญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในธุรกิจสื่อ

ทีวี, ธรุกิจโมบายอินเทอร์เน็ต และธรุกิจสื่อวิทย ุ 

2) คา่ใช้สญัญาณอินเตอร์เนต็ความเร็วสงูเพื่อใช้ในสํานกังาน   

 

14.69 การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว เป็นรายการ

ธุรกิจปกติ โดย TTTIเป็นผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความ

พร้อมด้านระบบ และอปุกรณ์ต่างๆ(Infrastructure) รวมทัง้มีสํานกังาน

ตัง้อยู่ภายในอาคารเดียวกัน ทําให้มีความสะดวกในการดูแล และการ

ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบกบัอตัราค่าบริการเทียบเคียง

ได้กับราคาบริการของผู้ ประกอบการรายอื่น ดังนัน้จึงเห็นว่าการทํา

รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

 - บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พืน้ฐานให้แก่ TTTI เพื่อดําเนิน
ธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน Call center และบริษัท
และบริษัทย่อยใช้บริการเลขหมายเพื่องานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
กบังานสํานกังาน 

0.89 

 

 

การใช้บริการโทรศพัท์พืน้ฐานดงักลา่ว เป็นรายการธุรกิจปกติ และอตัรา

ค่าบริการเป็นอัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้บริการของ

ผู้ ประกอบการภายนอก อื่นๆ  จึงเห็นว่าการทํารายการมีความ

สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

3.บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จํากดั ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ JASTEL 
เพื่อเชื่อมโครงข่ายจากอาคารจสัมินถึง DTAC (รังสิต)  

 

 

1.33 

 

การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย 

JASTEL เป็นผู้ ให้บริการรับส่งข้อมลูผ่านเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่

มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์เชื่อมโครงข่ายต่างๆ โดยราคา

ค่าบริการใกล้เคียงกบัอตัราค่าบริการที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ ให้บริการ

รายอื่นที่ให้บริการในลกัษณะเดียวกัน ดงันัน้จึงเห็นว่าการทํารายการมี

ความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560

รับ/ใช้ไป 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จํากดั (ตอ่) - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพืน้ที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

(Co-Location) ให้แก่ JASTEL   

 

1.11 ค่าเช่าพืน้ที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย 

JASTEL เป็นผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์

ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริการให้เช่าพืน้ที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง

เป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคา

ตลาด ดงันัน้จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคา

ยตุิธรรม 

4.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั 

 

 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่า

รักษาความปลอดภยั, ค่าบริการที่จอดรถ ซึง่เป็นการจ่ายตาม

สญัญา 

 

14.98 

 

การให้บริการของกลุ่มบริษัทดงักล่าวเป็นรายการปกติของกลุ่มบริษัท 

โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และ

เรียกเก็บค่าบริการดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้ เช่ารายอื่น 

ดงันัน้จงึเห็นวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

5.บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนต จํากดั 

 

 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทจ่ายค่าบริการInternet Corporate leased line ให้แก่ 

JINET 

 

0.18 

 

การให้บริการ Internet Corporate leased line ดังกล่าวเป็นรายการ

ธุรกิจปกติ โดย Ji-NET เป็นผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความ

พ ร้อมด้านระบบ  และอุปกรณ์ ต่ างๆ  (Infrastructure) โดยราคา

ค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนัน้จึงเห็นว่าการทํารายการมีความ

สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.กลุม่บริษัท JAS ได้แก่  TTTBB,  TTTI,  

   JINET, JASTEL, ACU และ PA 

 

 

 

 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทจ่ายค่าบริการพืน้ที่อบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ  

 

 

 

 

0.11 

 

 

 

 

รายการดงักลา่วเป็นรายการคา่ใช้จ่ายปกติ และมีอตัราคา่บริการเท่ากบั

ราคาตลาด และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน

เดียวกับผู้ ใช้บริการรายอื่น ดังนัน้จึงเห็นว่าการทํารายการมีความ

สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

 

7.บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จํากดั รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทย่อยมีรายได้จากการจําหน่ายหนังสือเก่าในลักษณะ

การขายเป็นเศษกระดาษเพื่อนําไปทําลาย โดยราคาขายสูง

กว่าราคาที่บริษัทย่อยจําหน่ายให้แก่คู่ค้ารายอื่นและไม่ตํ่า

กวา่ราคาตลาด 

 

0.27 

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และมีราคาเท่ากับราคาตลาด 

ดงันัน้จงึเห็นวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

8.บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จํากดั ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าสํารอง สําหรับห้องสตดูิโอที่ใช้

ถ่ายทํารายการตา่งๆ 

 

0.79 

 

รายการดงักลา่วเป็นรายการคา่ใช้จ่ายปกติ และมีอตัราคา่บริการเท่ากบั

ราคาตลาด ดงันัน้จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี

ราคายตุิธรรม 
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                                                                                                                                                                                                                                                          สว่นที่ 2 หวัข้อที่ 12 รายการระหวา่งกนั หน้า 111 

2. รายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ

 

3. รายการเกี่ยวกับสนิทรัพย์หรือบริการ 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากดั เช่าพืน้ที่  

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพืน้ที่เพื่อเป็นที่ตัง้สํานกังาน

ของกลุม่บริษัท  

 

 

40.52 

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของกลุม่บริษัท โดย PA 

เป็นเจ้าของอาคารจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ บริการให้เช่าพืน้ที่ 

อตัราคา่เช่าและคา่บริการเป็นตามมาตรฐานเดียวกบัผู้ เช่ารายอื่น ดงันัน้

จงึเห็นวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

2.มลูนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเดก็ และคนชรา ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทจ่ายเงินบริจาคให้แก่มลูนิธิฯ เพื่อสนบัสนนุการก่อสร้าง

อาคารโรงเรียน เป็นสาธารณกศุล 

 

1.00 

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการสนบัสนนุในการทํา CSR ของบริษัท ซึง่เป็น

รายการคา่ใช้จ่ายปกติ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2560 

รับ/ใช้ไป 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ายค่าเช่ากล้องให้แก่ PINVEST เพื่อใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยมีอตัราเทียบเคียงกับอตัราค่าบริการที่กลุ่ม

บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ ใช้บริการรายอื่น   

 
15.00 

 
รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และมีอตัราค่าบริการเช่า ซึง่เป็น
ราคาที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป ดงันัน้จึงเห็นว่าการทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

งบการเงนิ 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญชี 

2558 นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

2559 นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ 5874 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

2560 นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกลุ 5874 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  สําหรับปี 2558-2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีข้างต้น ซึ่ง

เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ งบการเงินปี 

2558-2560 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืนในแต่ละประเทศ 

งบการเงินสําหรับปี  2558-2560 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบและมี

ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับแต่ละปีสิน้สดุ           

วนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์             

สนิทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 129.83 2.26 86.81  1.61  194.29 3.68 

เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 0.23 0.00 0.23  0.01  0.22 0.00 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 492.66 8.59 465.98  8.64  457.15 8.66 

สินค้าคงเหลือ 10.50 0.18 8.83  0.16  9.91 0.19 

คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า 23.51 0.41 22.90 0.42 36.59 0.69 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 96.82 1.70 89.33 1.66  138.51 2.62 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 753.55 13.14 674.08  12.50  836.67 15.85 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
   

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 46.06 0.80 9.13  0.17  0.45 0.01 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 46.83 0.82 51.23 0.95 - - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 760.55 13.26 777.36  14.42  716.69 13.59 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 2,258.10 39.36 1,951.97  36.20  1,723.40 32.65 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 1,456.79 25.39 1,585.57 29.41  1,714.35 32.48 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 258.97 4.51 210.85  3.91  210.78 3.99 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 155.75 2.72 131.47 2.44  75.40 1.43 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,983.05 86.86 4,717.58  87.50  4,441.07 84.15 

รวมสนิทรัพย์  5,736.60 100.00 5,391.66  100.00  5,277.74 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้นิ 
      

หนีส้นิหมุนเวียน             
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 120.00 2.09 135.00 2.50 135.00 2.56 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 319.04 5.56 295.06  5.47  493.14 9.34 

สว่นของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 
  

     
  

     เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 81.89 1.43 54.89 1.02 - - 
     ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีค้างจา่ย 206.18 3.59         360.57   6.69   339.12 6.43 
     หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 6.60 0.12        6.04 0.11  10.60 0.20 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3.40 0.06 0.30  0.01  - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  65.29 1.14 77.37 1.43  41.62 0.79 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 802.40 13.99 929.23  17.23  1,019.48 19.32 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน             
หนีส้ินระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี 

      
   

     เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 1,440.84 25.12 1,338.99   24.83   725.46 13.75 

     ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีค้างจา่ย 695.32 12.12 708.84   13.15   1,069.41 20.26 

     หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 6.03 0.11       3.09  0.06  8.74 0.16 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 43.79 0.76 36.21   0.67  23.11 0.44 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8.99 0.16 9.69  0.18  7.98 0.15 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 2,194.97 38.26     2,096.82  38.89  1,834.70 34.76 

รวมหนีส้นิ 2,997.37 52.25 3,026.05  56.12  2,854.18 54.08 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น      

ทนุจดทะเบียน 519.70 
 

498.50    492.80 
 

ทนุออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 339.07 5.91 320.09  5.95  310.09 5.88 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,440.90 59.98 2,935.69  54.45  2,749.19 52.09 

กําไรสะสม       
   

    จดัสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 51.97 0.91        49.85  0.92  49.28 0.93 

    สว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร (941.58) (16.41) (795.59)  (14.76)  (539.64) (10.23) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (151.13) (2.63) (144.43) (2.68) (145.36) (2.75) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,739.23 47.75   2,365.61 43.88  2,423.56 45.92 
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - -              -   -   - - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,739.23 47.75 2,365.61  43.88  2,423.56 45.92 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,736.60 100.00 5,391.66  100.00  5,277.74 100.00 
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,528.67 98.17     2,076.76  98.30  1,892.96 98.33 
รายได้อ่ืน 47.04 1.83          35.94  1.70  32.18 1.67 

รวมรายได้ 2,575.71 100.00    2,112.70  100.00  1,925.14 100.00 

ค่าใช้จ่าย  
  

    
  

ต้นทนุขายและให้บริการ 1,833.83 71.20 1,633.84  77.33  1,649.96 85.71 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ 139.39 5.41 107.57 5.09  229.65 11.93 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 448.34 17.41        417.92  19.78  449.91 23.37 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในการร่วมค้า - - 21.30 1.01 - - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 4.94 0.19 23.78 1.13 2.73 0.14 
หนีส้งสยัจะสญู 0.50 0.02 1.37 0.07 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,427.00 94.23 2,205.78  104.41  2,332.25 121.15 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 148.71 5.77 (93.08)  (4.41) (407.11) (21.15) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - - (1.81) (0.09) - - 
กําไร (ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและรายได้(คา่ใช้จ่าย)  
ภาษีเงินได้ 148.71 5.77 (94.89) (4.50) (407.11) (21.15) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (133.40) (5.18) (145.01) (6.86) (133.10) (6.91) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 15.31 0.59  (239.90)  (11.36)  (540.21) (28.06) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 42.86 1.66 (9.65) (0.45) 53.64 2.79 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 58.17 2.26    (249.55)  (11.81)  (486.57) (25.27) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็น 
เงินตราต่างประเทศ (6.70) 0.92  8.47   
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (7.15) -   

ผลกระทบภาษีเงินได้ - 1.33 -   
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (6.70) 

 
(4.90) 

 
8.47   

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 51.47 
 

(254.45)  
 

(478.10)   

การแบ่งปันกาํไร              

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 58.17 
 

(249.55) 
 

(486.57)   

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ - 
 

 -  
 

-   
 การแบ่งปันกาํไรสาํหรับปี 58.17 

 
(249.55) 

 
(486.57)   

กาํไรต่อหุ้น             
กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.017 

 
(0.079)  

 
(0.158)   

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นปรับลด 0.015 
 

 (0.079) 
 

(0.158)   

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 3,351.57 3,172.66 3,085.56   
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,185.86 749.61 233.24 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,473.10) (1,536.68) (1,033.02) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 332.57 678.67 387.53 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ เพิ่มขึน้ (ลดลง) (2.31) 0.92 8.47 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสุทธิลดลง 43.02 (107.48) (403.78) 
 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.94 0.73  0.82 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.74 0.54  0.59 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 1.37 0.77 0.28 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.76 5.04 4.23 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 63.38 72.42 86.19 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 132.34 107.99 119.12 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 2.76 3.38  3.06 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 43.61 23.22  11.71 
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 8.37 15.72 31.16 
วงจรเงินสด  (วนั) 57.77 60.08 58.09 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 27.28 20.18 12.69 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.02 (6.21) (23.21) 
อตัราสว่นกําไรอ่ืน  (%) 1.83 1.70 1.67 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 1,166.38 (580.98) (53.09) 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 2.26 (11.81) (25.27) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 2.28 (10.42) (18.24) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.67 (1.78) (7.63) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 20.01 (22.74) (68.19) 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.46 0.40 0.36 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.09 1.28 1.18 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 1.11 (0.65) (3.06) 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) 0.70 0.48 0.15 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) 377.20 38.66 - 
 
หมายเหต ุ: 1/ คํานวณจากกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1) การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
 

รายได้ 
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 2,575.71 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจํานวน 

2,112.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 463.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดงันี ้
 

 

รายได้ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,528.67 2,076.76 451.91 21.76 

รายได้อ่ืน 47.04 35.94 11.10 30.88 

     รวมทัง้สิน้ 2,575.71 2,112.70 463.01 21.92 
 

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 2,528.67 ล้านบาท เม่ือเทียบ
กบัปี 2559 มีจํานวน 2,076.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 451.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 รายได้จากการขายและบริการ
แยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดงันี ้

กลุ่มธุรกจิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

ธรุกิจสื่อ 2,370.90 1,980.76 390.14 19.70 

ธรุกิจการให้บริการคอนเทนต์ 157.77 96.00 61.77 64.34 

     รวมทัง้สิน้ 2,528.67 2,076.76 451.91 21.76 
 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจส่ือ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโฆษณาและธุรกิจสมคัรรับข้อมลูข่าวสารและบนัเทิงของบริษัท

และบริษัทย่อยในปี 2560  มีจํานวน 2,370.90 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจํานวน 1,980.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

390.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เน่ืองจาก

บริษัทย่อยได้ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชดัปกติ ภายใต้ช่ือช่อง ”MONO29”  และคอน

เซ็ปต์ “หนังดีซีรีส์ดัง” ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ ชมโดยมีเรตติง้ติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล โดยเฉพาะ

ช่วงเวลา “พรีเม่ียม บลอ็กบสัเตอร์” ท่ีบริษัทได้คดัเลือกแต่ภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์คณุภาพดี สง่ผลให้ลกูค้าตอบรับและสนใจ

ลงโฆษณากบัทางช่อง ”MONO29” โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่ปัจจบุนัช่อง MONO29 มีเรตติง้เฉล่ียเป็นลําดบั

ท่ี 3 จากจํานวนช่องฟรีทีวีทัง้หมด 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลงและ

ธุรกิจอ่ืนๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560  มีจํานวน 157.77 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2559  มีจํานวน 96 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 61.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.34 เน่ืองจาก 
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ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี 2560 บริษัทย่อยได้นําคอนเทนต์ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มากขึน้ โดยเฉพาะการ

เปิดตวัภาพยนตร์เร่ืองแรกของค่าย “ทีโมเมนต์” ซึ่งได้คณุวิสตูร พลูวรลกัษณ์ ผู้ มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มาเป็น

ผู้บริหารและได้กระแสตอบรับเป็นอยา่งดี   

ธุรกิจกีฬา บริษัทยอ่ยมีทีมบาสเก็ตบอลภายใต้ช่ือ “สโมสรโมโนแวมไพร์” และ “โมโนทิวไผ่งาม” โดยบริษัทย่อยเป็น

ผู้สนับสนนุการแข่งขนัไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก และมี “Mono29 Stadium” เพ่ือรองรับการจดัการแข่งขนัและถ่ายทอด

ออกอากาศผ่านส่ือต่างๆ  ประกอบกบับริษัทย่อยได้ลิขสิทธ์ิรายการบาสเก็ตบอลใหญ่ๆมาฉายในช่อง ส่งผลให้บริษัทย่อย

ได้สปอนเซอร์จากบริษัทท่ีให้ความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเพ่ิมมากขึน้ 

ธุรกิจเพลง ในปี 2560 บริษัทยอ่ยได้เร่ิมโปรเจค “Mono Fresh Concert“ ซึง่เป็นคอนเสิร์ตท่ีรวมศิลปินช่ือดงัชัน้นําท่ี

มีแนวเพลงต่างขัว้ต่างสไตล์มาประชนัอยู่บนเวทีเดียวกนั โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภายใต้ช่ือว่า GSB 

Two-Tone Concerts 

รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 47.04 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 มีจํานวน 35.94 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.88 
 

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ 

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 2,517.54     

ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2559 มีจํานวน 2,362.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 155.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 
 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

ต้นทนุจากการขายและให้บริการ 1,833.83 1,633.84  199.99 12.24 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ 139.39 107.57 31.82 29.58 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 448.34        417.92  30.42 7.28 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในการร่วมค้า - 21.30 (21.30) (100.00) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 4.94 23.78 (18.84) (79.23) 
หนีส้งสยัจะสญู 0.50 1.37 (0.87) (63.50) 

รวมคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 2,427.00 2,205.78 221.22 10.03 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า - 1.81 (1.81) (100.00) 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 133.40 145.01 (11.61) (8.01) 

ภาษีเงินได้ (42.86) 9.65 (52.51) 544.15 

     รวมทัง้สิน้ 2,517.54 2,362.25 155.29 6.57 
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การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายดําเนินงาน เป็นผลจากการรายได้ท่ีเติบโตขึน้ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายท่ี

ผนัแปรตามรายได้มากขึน้ ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตดัจําหน่ายลิขสิทธ์ิเพิ่มขึน้จากการซือ้คอนเทนท์ใหม่ๆ

จากค่ายหนงัต่างประเทศเพ่ือรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทกุแพลตฟอร์มอย่างต่อเน่ือง โดยมีหนงัใน

มือมากกว่า 2,000 เร่ือง ซีรีส์อีกกว่า 200 เร่ือง รวม  4,000 ตอน  รวมถึงการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ ทัง้การใช้ส่ือภายในองค์กรและการออกส่ือประชาสมัพนัธ์ภายนอกร่วมกบัพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มาก

ขึน้ 

 
กาํไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิรวมในปี 2560 จํานวน 58.17 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 มีขาดทนุสทุธิจํานวน 

249.55 ล้านบาท กําไรเพิ่มขึน้ 307.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 123.31  เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ให้บริการโฆษณา TV ท่ีเพิ่มสงูขึน้ จาก Rating ท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 

 
 

2) การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
 

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2560 มีจํานวน 5,736.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน   

344.94 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียน 79.47 ล้านบาทและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  265.47 ล้านบาท  

สนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีลดลงมีสาเหตหุลกัมาจาก 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึน้ 43.02 ล้านบาทและลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 26.68 ล้านบาทตาม

รายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจาก 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนมีจํานวน 2,258.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 306.13 ล้านบาท จากการจดัหาคอนเทนต์เพ่ือรองรับการ

ขยายตวัของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซือ้ภาพยนตร์จากสตดิูโอยกัษ์ใหญ่จากตา่งประเทศ 

หนีส้นิ 

หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2560  มีจํานวน 2,997.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 28.68

ล้านบาท สว่นท่ีลดลงมีสาเหตมุาจากการจ่ายชําระต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 167.91 ล้านบาท ในขณะ

ท่ีเงินกู้ ยืมจากธนาคารเพ่ิมขึน้จํานวน 128.85 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 23.98 ล้านบาท จาก

เจ้าหนีค้า่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์(กสทช.)เพิ่มมากขึน้จากปีก่อนตามรายได้

ธุรกิจทีวีท่ีเพิ่มขึน้  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2560 มีจํานวน 2,739.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 

373.62 ล้านบาท การเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2560 จํานวน 58.17 ล้าน

บาทและระหว่างปี  2560 บริษัทมีทุนหุ้ นสามัญ ชําระเพิ่มขึน้  190 ล้านหุ้ น  เป็นเงินจํานวน  524.19 ล้านบาท  ใน

ขณะเดียวกนัยงัมีการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จํานวน 202.04 ล้านบาท จึงส่งผล

ให้กําไรสะสมลดลง 145.99 ล้านบาท  

โครงสร้างเงนิลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จํานวน 2,997.37 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

52.25 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 2,739.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.75 ของสินทรัพย์รวม 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 1.09 เทา่ ลดลงจากปีก่อน 0.19 เทา่ 

ความสามารถในการทาํกาํไร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 27.28 เพิ่มขึน้จากปี 2559      

ร้อยละ 7.10 และมีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 2.26 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 14.07 สาเหตหุลกัท่ีทําให้อตัราส่วนในการทํา

กําไรเพิ่มขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2560 ช่อง “MONO29” ได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติง้ติดอนัดบั 1 ใน 4 ของ

ฟรีทีวีในระบบดิจิตอล สง่ผลให้บริษัทยอ่ยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เพิ่มขึน้  

 สําหรับอตัราส่วนในการทํากําไรในด้านต่างๆท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อน รวมถึงอตัราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2560 

ร้อยละ 2.28 ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 12.70 มีสาเหตจุากกําไรท่ีเพิ่มขึน้ตามเหตผุลข้างต้นเช่นเดียวกนั 

ความสามารถในการบริหารสนิทรัพย์ 
สําหรับปี  2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 2.67 เพิ่มขึน้จากปี  2559             

ร้อยละ 4.45 และอตัราการหมนุของสนิทรัพย์ในปี 2560 เทา่กบั 0.46 เท่า เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.06 เท่า เน่ืองจากคอนเทนต์

ท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยซือ้ได้สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กบับริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2560 อยา่งมีประสิทธิภาพ สง่ผล

ให้กําไรเพิ่มขึน้และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ดีขึน้จากปีก่อน 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 0.94 เท่า เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.21 เท่า อตัราส่วน

สภาพคล่องหมนุเร็วอยู่ที่ 0.74 เท่า เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.20 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องจาก 

บริษัทและบริษัทย่อยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ ประกอบกบัหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจากค่าธรรมเนียมใบอนญุาต

ฯที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี เน่ืองจาก กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนญุาตฯให้กบัผู้ประกอบการตาม

มาตรา 44  

ทางด้านอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน สําหรับปี 2560  อยู่ท่ี 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า เน่ืองจากปี 2560 

บริษัทมีทนุหุ้นสามญัชําระเพิ่มขึน้ 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจํานวน 524.19 ล้านบาท ในขณะท่ีหนีส้นิมีการลดลงเลก็น้อย 
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ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน       

และสญัญาบริการ ดงันี ้

 

          หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการชาํระ จาํนวนเงนิ 

ภายใน 1 ปี 159 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 288 

มากกวา่ 5 ปี 312 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ( ณ 31 ธันวาคม 2560 ) 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายพิชญ์ โพธารามิก - ประธานกรรมการ 
- กรรมการผู้ มีอํานาจ 

 ลงนามผกูพนับริษัท 

45 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการ 
     London School of Economics & Political 

   Science, UK 

-   หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -  

MONO 

66.30% 

MONO-W1 

61.97% 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  

/ ธุรกิจโทรคมนาคม 
    การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

 วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนาคม 2555 

    
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แจส โฮลดิง้ 2017 

/ บริษัทโฮลดิง้ 

      2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ 

/ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

      2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์  

/ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

      2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บริษัทย่อยของ  บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  

/ ธุรกิจโทรคมนาคม 

      

2550 – ปัจจบุนั 

 

2549 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  
 

กรรมการ  
 

บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต  

/ ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชัน่ 
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
/ ธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมตอ่ความเร็วสงู 
สําหรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู 

      2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

      2538 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม / ธุรกิจปศสุตัว์ 
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ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร - ผู้ช่วยประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
- ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

- กรรมการผู้ มีอํานาจ 

 ลงนามผกูพนับริษัท 

 

 วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 
 9 มีนาคม 2555 

45 -   ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
Bentley University, Massachusetts, USA 

- หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่น 21/2552 
หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 104/2551 

MONO 

0.68% 

MONO-W1 

ไมม่ี 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร และ 

ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยประธานกรรมการ และ  

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วิลลา่ คณุาลยั  

/ ธุรกิจซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง้ / ธุรกิจผลิตและ

ตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ 

    
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์  

/ ธุรกิจรับซือ้และแปรสภาพวสัดใุช้แล้ว 

    
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  

และกรรมการผู้จดัการ 
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

    

2546 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บจก. นาเวสโก้ / ธุรกิจลงทนุในประเภท
ตา่งๆ นําเข้าและสง่ออกสินค้า 

 

3.นายซงั โด ลี - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- กรรมการผู้ มีอํานาจ 

 ลงนามผกูพนับริษัท 

 วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 
 9 มีนาคม 2555 

42 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 
วิศวกรรมอตุสาหการ 
Yonsei University, Seoul, Korea 

-   หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    
  บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 103/2551 
 

MONO 

0.44% 

MONO-W1 

0.000003% 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  
และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท หน้า 126 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4.นายปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

 

วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
 21 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

37 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (Young Executive) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบ, University of 

Technology, Sydney, Australia  

-   หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    
  บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 237/2560 

MONO 

0.19% 

MONO-W1 

0.22% 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

2560 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2548 – 2558 

 

กรรมการ 
 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้ อํานวยการ กลุม่ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ต 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 
บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

 
บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

 

      การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

      2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

5.นายคมศกัดิ์ วฒันาศรีโรจน์ - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

และบญัชี 

- กรรมการผู้ มีอํานาจ 

 ลงนามผกูพนับริษัท 

49 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

-   หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   
บริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Certification Program  

(DCP) รุ่น 105/2551 

- หลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคณุวฒุิ รุ่นที่ 10/2558 

โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

MONO 

0.33% 

MONO-W1 

0.05% 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์  
/ ธุรกิจอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร และ 

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

     การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

 วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนาคม 2555 

   2548 – 2551 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพฒันา
เนือ้หาคอนเทนท์ด้านบนัเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์ 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท หน้า 127 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

6.นายศิริ เหลืองสวสัดิ์ - กรรมการ 
 

 วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 
 9 มีนาคม 2555 

62 - มธัยมศกึษาตอนปลาย  
โรงเรียนมธัยมดา่นสําโรง 

-   หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 105/2551 

MONO 

ไมม่ี 

MONO-W1 

ไมม่ี 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง้ / ธุรกิจผลิตและ

ตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ 

   
 

  
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

     

2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิง้ อินเตอร์เนชัน่แนล  

/ ธุรกิจจําหน่ายเครื่องสําอาง เครื่องมือ     

   อปุกรณ์เสริมความงาม 

      2546 – 2551 บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

7.นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต - กรรมการอิสระ  

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

 วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 
9 มีนาคม 2555 

65 - ปริญญาโท บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 2960  

ประเทศไทย 

-   วฒุิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA) 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 
-   วฒุิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต (CPIA,QIA) 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่ 1 

 สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 

MONO 

ไมม่ี 

MONO-W1 

ไมม่ี 

ไมม่ี ปัจจบุนั กรรมการวิชาชีพบญัชี ด้าน
บญัชีภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ปัจจบุนั อนกุรรมการตรวจสอบ สํานกัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุริตแหง่ชาติ 

ปัจจบุนั วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลยัรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี ้แอนด์ พาวเวอร์ 
/ ธุรกิจให้บริการสาธารณปูโภคครบวงจร 

2559 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 
/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทต่างๆ พฒันาอสงัหาฯ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท หน้า 128 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7.นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต 

   (ตอ่) 

  -  หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
    หลกัสตูร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2558 

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

    หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557 

    หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 
    หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554 

    หลกัสตูร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552 

    หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 

    หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551 
    หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management  รุ่น 2/2551 
    หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550 

    หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 

    หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Report  รุ่น 1/2549 

    หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547 

    หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ตอ่) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

2553 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยวาโก้  

/ ธุรกิจผลิต ค้าสง่ ส่งออกชดุชัน้ในสตรี 
2547 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ,  

กรรมการตรวจสอบ,  

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  

/ ธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา 

  ปัญหาเกี่ยวกบัการพาณิชยกรรม 

 

 

2543 – 2559 กรรมการอิสระ,  

กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ.เหมราชพฒันาที่ดิน 

/ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พี ดบับลิว คอนซลัแท้นท์ 

/ ธุรกิจให้คําปรึกษาด้านบญัชีและภาษี 

8.นายปรีชา ลีละศิธร - กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 
9 มีนาคม 2555 

54 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) English Program รุ่น 101/2556 

หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

รุ่น 25/2552 

MONO 

ไมม่ี 

MONO-W1 

ไมม่ี 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซีแพนเนล  

/ ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตก่อสร้าง 
2555 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์  

/ ธุรกิจซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท หน้า 129 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8.นายปรีชา ลีละศิธร (ตอ่) 

  

 

  

2550 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บจก. แอล็ไลแอนซ์  

/ ธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บจก. อนัดามนั ลนัตา พร็อพเพอร์ตี ้ 

/ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2527 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ  

/ ธุรกิจจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 

9.นายเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ - กรรมการอิสระ  

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

 วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 
9 มีนาคม 2555 

52 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)รุ่น58 

ปีการศกึษา 2558 – 2559 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

- หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) English Program รุ่น 101/2556 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู จากสถาบนั 

   วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 7/2551 

MONO 

ไมม่ี 

MONO-W1 

ไมม่ี 

ไมม่ี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 

2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เดอะ โลโค โมชัน่ / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์   

/ ธุรกิจรับบริหารงานสถานีวิทย ุโทรทศัน์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจให้คําปรึกษา
ด้านการลงทนุและบริหารงานขาย  

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ  
และกรรมการผู้จดัการ 

บจก. มีเดีย เชคเกอร์ 
/ ธุรกิจจําหน่ายสื่อโฆษณา 

      2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซีดีซี วนั  / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

      2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  
และกรรมการผู้จดัการ 

บจก. บานาน่า แอนด์ ซนัส์  

/ ธุรกิจขายปลีกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด 

      2535 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม  

/ ธุรกิจขายปลีกอปุกรณ์สํานกังาน  

      2532 – ปัจจบุนั กรรมการ  
และกรรมการผู้จดัการ 

บจก. นิวไวเตก็  

/ ธุรกิจขายปลีกสิ่งพิมพ์, กระดาษ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท หน้า 130 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

10.นายจิรประวตัิ บณุยะเสน - ผู้ อํานวยการอาวโุส  

กลุม่ธุรกิจโมบาย
อินเทอร์เน็ต 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
  15 มีนาคม 2545 

49 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร How to Develop a Risk 

Management (HRP) รุ่น 1/2555 

MONO 

0.19% 

MONO-W1 

0.22% 

ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส  

กลุม่ธุรกิจโมบาย อินเทอร์เน็ต 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

2545 – 2558 ผู้ อํานวยการ กลุม่ธุรกิจโมบาย 

อินเทอร์เน็ต 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

   

11.นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ - เลขานกุารบริษัท 2/ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูล
กิจการ 
 

 

48 - ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Business 

Management for Internal Audit ปี 2557 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

MONO 

0.06% 

MONO-W1 

ไมม่ี 

ไมม่ี 2555 – ปัจจบุนั 

 

เลขานกุารบริษัท และ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

2551 – 2555 

 

เลขานกุารบริษัท และ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

บจก. โมโน  เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
  14 มีนาคม 2555 

 

- หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)รุ่น 24/2558 

หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่น  9/2555 
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555 
หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น  28/2551 

2547 – 2550 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพฒันา
เนือ้หาคอนเทนท์ด้านบนัเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์ 

12.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ - ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร
สํานกังาน 

- กรรมการบริหาร 
 

 วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
   1 เมษายน 2551 

46 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  

สาขาการจดัการระหวา่งประเทศ  

Oxford Brookes University, UK 

 

MONO 

0.05% 

MONO-W1 

0.10% 

ไมม่ี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

2551 – ปัจจบุนั 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร
สํานกังาน  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 2551 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร
สํานกังาน และสื่อสารองค์กร 

บจก. กอซซิปสตาร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

 

 
2546 – 2551 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบคุคลและบริหาร
สํานกังาน 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพฒันา
เนือ้หาคอนเทนท์ด้านบนัเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท หน้า 131 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่ง 

 / วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

สดัส่วน 

การถือ
หลกัทรัพย์1/ 

(%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

13.นายธีรศกัดิ์ ธาราวร - ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 

 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ 
1 กรกฎาคม 2555 

 

43 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

MONO 

0.03% 

MONO-W1 

0.000001% 

ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร
บคุคล  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

2555 – 2558 

 

ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

 

2551 – 2555 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  

/ ธุรกิจโทรคมนาคม 

14.นางสาวปวีณา พนูพฒันสขุ - ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน  

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

วนัที่ได้รับแต่งตัง้ 
1 มกราคม 2556 

47 - ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร How to Develop a Risk 

Management (HRP) รุ่น 1/2555 

MONO 

0.03% 

MONO-W1 

ไมม่ี 

ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

2556 – 2559 

 

ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

2548 – 2555 

 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บจก. โมโน  เทคโนโลยี  

/ ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

 

หมายเหตุ :  1/  - สดัส่วนการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (นบัรวมจํานวนหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

   - ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว 3,390,740,224 หุ้น และจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่จดัสรร (ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิ) 1,432,395,941 หน่วย 

   - ปี 2560 ยงัไม่มีการถือครองหลกัทรัพย์โดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหารทัง้ 14 ทา่น  

 2/  - หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่หลกัในการจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท  หนงัสือนดัประชมุ

ผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตาม

มาตรา 89/14 ซึง่จดัทําโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทําการนบัแต่วนัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท หน้า 132 

 

2. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 

( ณ 31 ธันวาคม 2560 ) 

รายช่ือ 
MONO 

TECH 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) 

MONO 

GEN 

MONO 

TRAVEL 

MONO 

MUSIC 

MONO 

FILM 

MONO 

INFO 

MONO 

PD 

MONO 

BC 

MONO 

SPORT 

1. นายพิชญ์  โพธารามิก  / / / / / / / / 

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// /,//,/// /,// /,//,/// /,// /,// /,//,/// /,//,/// /,// 

3. นายซงั โด  ลี /,//,/// /,// /,// /,// /,// /,//,/// /,// // /,//,/// 

4. นายปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ //,/// // //,/// /,// /,//,/// // // // // 

5. นายคมศกัด์ิ  วฒันาศรีโรจน์ /,//,/// // // // // // // // // 

6. นายศิริ  เหลืองสวสัด์ิ / /  / / / /   

7. นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต /         

8. นายปรีชา  ลีละศิธร /         

9. นายเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ /         

10. นายจิรประวติั  บณุยะเสน ///  /       

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์ ///         

12. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ //,/// // // // // // // // // 

13. นายธีรศกัด์ิ  ธาราวร ///         

14. น.ส.ปวีณา  พนูพฒันสขุ ///         

 

1. MONO TECH = บมจ. โมโน เทคโนโลยี   

2. MONO GEN  =  บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่     

3. MONO TRAVEL = บจก. โมโน ทราเวล   
4. MONO MUSIC = บจก. โมโน มิวสคิ    

 5. MONO FILM = บจก. โมโน ฟิล์ม  

6. MONO INFO = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเตม็ส์    

7. MONO PD = บจก. โมโน โปรดกัชัน่  

8. MONO BC   = บจก. โมโน บรอดคาซท์    

9. MONO SPORT = บจก. โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

 

หมายเหต ุ:  = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ //      = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร 
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รายช่ือ 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) บริษัทย่อย (ต่างประเทศ) 
บริษัท
ร่วมทุน 

MONO 

RADIO 

MONO 

RADIOBC

MONO 

TALENT 

T 

MOMENT 

MONO 

PLAY 

MONO 

ASTRO 

MONO 

VIETNAM 

MONO 

HK 

MONO 

INDO 

YUNNAN 

MONO 

1. นายพิชญ์  โพธารามิก / / / / / / / /   

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// /,// /,//,/// /,// /,// /,// /,// /,// /,//  

3. นายซงั โด  ลี // // /,// /,// /,// /,// /,// /,//,/// /,//,/// / 

4. นายปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ // // /,// // /,//,/// /,//,/// // // //  

5. นายคมศกัด์ิ  วฒันาศรีโรจน์ // // // // // // // // //  

6. นายศิริ  เหลืองสวสัด์ิ           

7. นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต           

8. นายปรีชา  ลีละศิธร           

9. นายเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ           

10. นายจิรประวติั  บณุยะเสน           

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์           

12. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ // // // // // // // // //  

13. นายธีรศกัด์ิ  ธาราวร           

14. น.ส.ปวีณา  พนูพฒันสขุ           

 

10. MONO RADIO =  บจก. โมโน เรดิโอ   

11. MONO RADIO BC = บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์   

12. MONO TALENT = บจก. โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ  
13. T MOMENT = บจก. ทีโมเมนต์   

14. MONO PLAY = บจก. โมโน เพลย์ 

15. MONO ASTRO = บจก. โมโน แอสโทร 
 16. MONO VIETNAM = Mono Technology Vietnam Co., Ltd. (อยู่ระหวา่งชําระบญัชี) 

17. MONO HK = Mono Technology Hong Kong Limited   

18. MONO INDO = PT. Mono Technology Indonesia (อยู่ระหวา่งชําระบญัชี)   

19. YUNNAN MONO = Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd. (อยู่ระหวา่งชําระบญัชี) 

 

หมายเหต ุ:  = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ //      = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร 
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1. TTTBB = บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์   

2. TTTI =  บจก.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต   

3. JASTEL = บจก. จสัเทล เน็ทเวิร์ค 

4. PA = บจก.พรีเมียม แอสเซท   

5. JINET = บจก. จสัมิน อินเตอร์เนต   

6. ACES = บจก. เอเซยีส รีเยนเนอรัล เซอร์วิส 

7. PBF = มลูนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพ่ือเดก็ และคนชรา 

8. PINVEST = บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ 

9. GS = บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ 
 

หมายเหต ุ:             /       =     กรรมการ              //     =     กรรมการบริหาร        ///    =    ผู้บริหาร         

 

รายช่ือ 

บริษัทที่เก่ียวข้อง 

TTTBB TTTI JASTEL PA JINET ACES PBF PINVEST GS 

1. นายพิชญ์  โพธารามิก / / / / / / / /  

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร         / 

3. นายซงั โด  ลี          

4. นายปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์          

5. นายคมศกัด์ิ  วฒันาศรีโรจน์          

6. นายศิริ  เหลืองสวสัด์ิ          

7. นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต          

8. นายปรีชา  ลีละศิธร          

9. นายเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ          

10. นายจิรประวติั  บณุยะเสน          

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์          

12. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์          

13. นายธีรศกัด์ิ  ธาราวร          

14. น.ส.ปวีณา  พนูพฒันสขุ          



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 
                                                                                เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย หน้า 135 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย ( ณ 31 ธันวาคม 2560 ) 
 

 MONO 

BC 

1. นายพิชญ์  โพธารามิก / 
2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// 
3. นายซงั โด  ลี // 
4. นายคมศกัด์ิ  วฒันาศรีโรจน์ // 
5. นายปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ // 
6. นายบรรณสิทธ์ิ รักวงษ์ /,/// 

 

 

MONO BC  =  บจก. โมโน บรอดคาซท์ 

 

หมายเหต ุ:   /       =     กรรมการ              //     =     กรรมการบริหาร                ///    =    ผู้บริหาร 
1 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยท่ีมีนยัสําคญั เช่น มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทนุรวมของปี 2560 

 

ช่ือ-สกุล 

บริษัทย่อย1 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

บริษัทได้วา่จ้าง “บริษัท เอส.ซี.การบญัชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากดั” เข้าทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบความถกูต้องของการปฏิบตัิงานแตล่ะฝ่าย สอบทาน ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการวางระบบควบคมุภายในให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้ และรายงานตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส ซึง่มีนางสาวสวนศรี สวนกลู เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และนางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ทําหน้าที่ดแูลสนบัสนนุการทํางานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

 

ช่วงเวลา 
 

ตําแหน่ง หน่วยงาน 

นางสาวสวนศรี สวนกลู 

(อาย ุ57 ปี) 

-  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

-  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพย์ (%) 

MONO และ MONO-W1  

- ไมม่ี  - 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมม่ี  - 

 

 

- ปริญญาโท  บญัชีการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอบบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 
 

2539 – ปัจจบุนั 

 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในและ
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการบริหารด้านบญัชีและ
ตรวจสอบบญัชี 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

บจ. เอส.ซี. การบญัชีและที่ปรึกษา
ธุรกิจ (1995) 

ประวตัิอบรม 

- หลกัสตูร เจาะประเดน็ที่แตกตา่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดเลก็และขนาดย่อม (IFRS for SMEs) กบั NPAE,PAE  

และประเดน็ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่เกี่ยวข้อง จดัโดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั (2 มิถนุายน 2560) 

- หลกัสตูร ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบญัชี  

จดัโดย บริษัท เอส.พี.โอ ออร์แกไนเซอร์ จํากดั (24 - 25 มิถนุายน 2560) 

- หลกัสตูร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/60 

จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ (22 สิงหาคม 2560) 

- หลกัสตูร ร่าง TFRS 15 รายได้จากสญัญาที่ทํากบัลกูค้า 

จดัโดย  บริษัท 75 ซี พี อี จํากดั (17 ตลุาคม 2560) 

- หลกัสตูร จดัการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม 

จดัโดย  สรรพากรสาส์น (2 พฤศจิกายน 2560) 
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หัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิาน  

หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท  มีหน้าที่รับผิดชอบ กํากบัดแูลการปฏิบตัิของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบงัคบับริษัท   นโยบาย
บริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น        

ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ           

ที่เกี่ยวข้องกบับริษัท  ทัง้นี ้มีนางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ เป็นผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ทําหน้าที่ดงักล่าว    นอกจากนี ้ยงัว่าจ้าง บริษัท เสรี มานพ แอนด์ 

ดอล์ย จํากดั ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้คําปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบตัิที่ถกูต้อง 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 
คณุวฒุิทางการศกึษา/ 

ประวตัิอบรม 

 

ช่วงเวลา 
 

ตําแหน่ง หน่วยงาน 

นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 

(อาย ุ48 ปี) 

-  เลขานกุารบริษัท 

-  ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
 

 

 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพย์ (%) 

MONO : 0.061/ 

MONO-W1 : ไมม่ี 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมม่ี  - 

 

 

- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 

 

 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 
 

2551 – 2555 

 
 

2547 – 2550 

เลขานกุารบริษัท และ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 
 

เลขานกุารบริษัท และ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

 
 

บจก. โมโน  เทคโนโลยี 

 
 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่  

ประวตัิอบรม 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Business Management for Internal Audit  ปี 2557 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)รุ่น 24/2558 

หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่น  9/2555 

หลกัสตูร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555 

หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551 

1/ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (นบัรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิทรัพย์สนิ 
 

- ไม่มี - 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 

จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการ

เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 

2. นายปรีชา  ลีละศิธร         กรรมการตรวจสอบ 5/5 

3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ   กรรมการตรวจสอบ 5/5 
 

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกลู หวัหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีกําหนดขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี

การประเมินตนเองกับการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจําทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จํานวน 5 ครัง้ 

ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน  รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย 

นอกจากนีย้งัมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นต้น  
 

สรุปสาระสาํคัญในการปฏบัิตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2560 ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบญัชี เร่ือง

ความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ของงบการเงิน รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทนัเวลา ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รับฟัง

คําชีแ้จง ข้อตรวจพบ ความเหน็ และข้อเสนอแนะของผู้ ท่ีรับผิดชอบ 

2. พจิารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายการ

ดงักลา่วให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่ผู้สอบบญัชี

มีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินครบถ้วน

แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชี รวมทัง้มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวได้ปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
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3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง รวมถงึการ

ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและหวัหน้างานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน

ท่ีเพียงพอ ตามวตัถปุระสงค์การดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า

และประหยดั ให้มีการดแูลรักษาทรัพย์สินท่ีเหมาะสม และให้มีแนวทางการป้องกนัการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยประเมิน

ระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุ

ภายในและการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไมพ่บประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั  

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ระเบียบข้อกําหนดของบริษัท ทัง้นีจ้ากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสําคญัในเร่ืองการไม่ปฎิบติั

ตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

5. สอบทานให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการ

กํากับดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน รวมถึงดแูลการปฏิบตัิที่ดีต่อลกูค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี ้

ได้ทําการประเมินการปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจําทกุปี 

6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในราย

ไตรมาส ให้ข้อแนะนําและติดตามการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนยัสําคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนัทจุริต 

ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกบับริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจําปีในการจ้างหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน ความเพียงพอเหมาะสมของบคุลากรของหน่วยงาน ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่มีความเหมาะสมและไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชี ประจําปี 2561 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยให้

ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 หรือ นายศภุชยั 

ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สนัติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 แห่ง

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทน

ในการสอบบญัชีของบริษัท จํานวนเงินไม่เกิน  1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน  5,745,000 บาท  
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            คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม

กับการดําเนินธุรกิจ   การคํานึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้    เพ่ือให้ระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินมีความถกูต้อง  เช่ือถือได้ รวมทัง้ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ                                                                                    

      

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  
 

 

 ( นางพรรณี   วรวฒิุจงสถิต ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 
                                                                                เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชดุย่อย หน้า 142 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 

จํานวน 3 ทา่น  ซึง่เป็นกรรมการอิสระ  3  ทา่น  โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายปรีชา  ลีละศิธร    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

2. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต* กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

3. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560  มีมติแต่งตัง้นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 
ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ท่ีลาออก  โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการทา่นเดิม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีระบุไว้ในกฎ

บตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเร่ืองสําคญั ดงันี ้

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
 

ทัง้นี ้ทางบริษัทได้ปฏิบติัตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือมายงับริษัท 

3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอ
อนมุติัตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

4. พิจารณาการจ่ายบําเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนสัสําหรับผู้บริหาร สําหรับปี 2560 
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา
ทกุปี โดยปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัท  
 ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

    

 

 
 

 ( นายปรีชา ลีละศิธร ) 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 


