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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 50
ล้ านบาท โดยนายพิชญ์ โพธารามิก
กลุ่มบริ ษัท โมโน เป็ นผู้นําในการสร้ างสรรค์สื่อและข้ อมูลความบันเทิง “Media and Content Conglomerate”
ชันนํ
้ าของเมืองไทย โดยเริ่ มให้ บริ การผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนา
รู ปแบบมาเป็ นเว็บไซต์วาไรตี ้สําหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิตี ้ขนาดใหญ่ที่มีเนื ้อหาสาระบันเทิงมากมายและ
เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีอย่าง www.mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจํานวนผู้เข้ าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ ้นเป็ นอันดับต้ นๆ ของประเทศ
พร้ อมด้ วยการพัฒนาธุรกิจบริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมัครรับข้ อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆ
โดยดําเนินธุรกิจร่ วมกับผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายใหญ่ ของประเทศ เริ่ มต้ นให้ บริ การใน
รู ป แบบ Interactive SMS on TV ซึ่ ง ผู้ ชมสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า น Short Message Service (SMS) เพื่ อ
แสดงผลบนหน้ าจอโทรทัศน์ แบบ Real Time ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 เป็ นที่แรก และกลายมาเป็ น
ต้ นแบบที่รายการโทรทัศน์ตา่ งๆ นําไปใช้ อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั
ปี 2557 ภายหลังจากที่บริ ษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาต
การให้ บริ ก ารโทรทัศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อล ในหมวดหมู่ทั่ว ไปแบบความคมชั ด ปกติ (SD) บริ ษั ท ได้ เปิ ดให้ บริ ก าร
สถานีโทรทัศ น์ “โมโน ทเวนตี ้ไนน์” (MONO29) ภายใต้ ค อนเซ็ป ต์ “ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ด งั มากที่ส ดุ ” จากการ
ดํ า เนิน ธุรกิ จ มา 4 ปี ที่ ช่ อ ง MONO29 นํ า เสนอคอนเทนต์ ที่ มี คุณ ภาพระดับ โลก สดใหม่ และเข้ าถึงลูกค้ าทุกกลุ่ม
ผลักดันให้ ช่องเป็ นหนึ่งในกลุ่มผู้นําธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ และครองเรตติ ้งในอันดับต้ นๆ ส่งผลให้ ธุรกิจสื่อทีวี
กลายเป็ นอีกหนึง่ ธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัท
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทมุ่งเน้ นการพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลาย ทัง้ ภาพยนตร์ ซีรีส์ กีฬา เพลง
ฯลฯ ซึ่งปั จจุบนั เนื ้อหาประเภท ริ ช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริ ษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
ยังพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ คอนเทนต์ในรู ปแบบดิจิตอลต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่ อย่าง Seeme และการสร้ างฐาน
โซเชียลมีเดีย ซึง่ ทําให้ ธุรกิจของกลุม่ บริษัทมีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันแบบครบวงจร
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทุน
ในปี 2555 บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556 ด้ วยทุนจดทะเบียน 140 ล้ านบาท บริ ษัทได้ รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นรวม 2,702.75
ล้ านบาท ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนําไปใช้ ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้ านบาท
เป็ น 462 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,220 ล้ านหุ้น จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม สําหรับการจ่ายหุ้นปั นผล
และการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (MONO–W1) เพื่อให้ มีคณ
ุ สมบัติในการ
ย้ ายเข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย (SET) เมื่ อ วัน ที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่ อ เป็ นช่ อ งทาง
สําหรับการระดมทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 1

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ในปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคล
ในวงจํา กัด รวมถึงการเพิ่มทุนจากการใช้ สิท ธิแ ปลงสภาพ MONO–W1 ทั ้งนี ้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท มีท นุ
จดทะเบียน 519,699,997.50 บาท และมีทนุ ชําระแล้ วเป็ น 339,074,022.40 บาท
ปั จจุบนั บริษัทมีบริ ษัทย่อยทังสิ
้ ้น 17 บริ ษัท และบริ ษัทร่วม 1 บริ ษัท แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 สายธุรกิจหลัก
ประกอบด้ วย
1) ธุรกิจสื่อ (Media Business)
 ธุรกิจสื่อทีวี ประกอบธุรกิจให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นําเสนอรายการโทรทัศน์ที่เน้ นคุณภาพเพื่อ
สร้ า งความบัน เทิงให้ ผ้ ูช มตลอด 24 ชัว่ โมง ในนามช่อ ง “โมโน ทเวนตี ้ไนน์” (MONO29) ภายใต้ สโลแกน
“ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดงั มากที่สดุ ” จากสตูดิโอชันนํ
้ าต่างประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสามารถรับชม
ได้ แบบ 2 ภาษา ทังทางโทรทั
้
ศน์ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ รวมถึงเป็ นผู้ผลิตและสร้ างสรรค์รายการโทรทัศน์
ประเภทบันเทิง สําหรับออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในนามช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS)
ภายใต้ สโลแกน “ความสนุกไม่มีวนั จบ”
 ธุ รกิจ สื่ อ ออนไลน์ ให้ บ ริ การคอนเทนต์ ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้ วยบริ การที่ หลากหลายทัง้ ในรู ป แบบ
เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ได้ แก่ Mthai.com ให้ บ ริ การคอนเทนต์ และความบันเทิง สําหรับ ลูกค้ าในแต่ละ
ุ ภาพ พร้ อมการให้ บริการโฆษณาแบบครบวงจร
ไลฟ์สไตล์, Seeme.me ให้ บริการวิดีโอออนไลน์คณ
 ธุ ร กิ จ สมั ค รรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เป็ นผู้พัฒ นาระบบเทคโนโลยี รับ ส่งข้ อ มูล ดิ จิ ต อลคอนเทนต์ ที่ รองรั บ ทัง้
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ สมาร์ ทดีไวซ์ต่างๆ โดยให้ บริ การผ่านทางอินเทอร์ เน็ต และแอพพลิเคชัน่ ที่สะดวก
รวดเร็ วในรู ปแบบการบอกรับสมาชิก อาทิ Monomaxxx บริ การดูหนัง ซีรีส์ การ์ ตนู ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบ
ไม่จํากัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้ บริ การคลังความรู้สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา, Neptune บริ การดูดวง
ุ ภาพและชื่อเสียง
ออนไลน์ ด้ วยนักพยากรณ์ที่มีคณ
 ธุรกิจสื่อวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้ คลื่นวิทยุ
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็ นรู ปแบบ Music Station ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “เพราะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมี
เหล่าดีเจที่มีความสดใส มาส่งมอบความสุขให้ กับผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย อีกทังยั
้ งมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ ร่วม
พูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรมของคลื่น และร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต
2) ธุรกิจการให้ บริการคอนเทนต์ (Content Business)
 ธุรกิจภาพยนตร์ เน้ นการให้ บ ริ ก ารเกี่ย วกับ ภาพยนตร์ ค รบวงจร ตั ้งแต่การผลิต ภาพยนตร์ คณ
ุ ภาพโดย
ค่ายโมโน พิคเจอร์ และค่ายทีโมเมนต์ โดยมีบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จํากัด เป็ นผู้จดั ซื ้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จากค่าย
ภาพยนตร์ ชนั ้ นําทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อนําออกฉายในโรงภาพยนตร์ รวมทัง้ การขายลิขสิทธิ์ให้
สถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ ไทยให้ กบั ต่างประเทศ รวมถึงการนําภาพยนตร์ ที่ผลิต
เอง และภาพยนตร์ ที่ได้ ลขิ สิทธิ์มา นํามาให้ บริการผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 2

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 ธุ รกิจกีฬา เป็ นผู้สนับสนุน ส่งเสริ มวงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาบาสเกตบอล จัดการแข่งขันกีฬาใน
ประเทศและระหว่า งประเทศ ส่งเสริ ม นัก กี ฬ าทัง้ เยาวชนและอาชี พ ให้ ก้าวสู่ระดับ สากล รวมถึงจัดตัง้ และ
สนับสนุนทีมสโมสร โมโน แวมไพร์ และทีมสโมสรโมโน ทิวไผ่งาม
 ธุรกิจเพลง เป็ นผู้ผลิตและสร้ างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงในนามค่ายโมโน มิวสิค เน้ นการ
ให้ บริ การในรู ปแบบดิจิตอล ผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) ที่เป็ นที่ นิยม อาทิ JOOX, iTunes,
Apple Music, Spotify และดูแลบริหารจัดการนักแสดง ศิลปิ น โดย โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ
 ธุรกิจบันเทิง เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายคอนเทนต์ในรู ปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั ้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค
ที่นําเสนอ สาระความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์สไตล์ หลายหลายแนว ซึ่งได้ รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและ
เจ้ า ของผลงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ อี ก ทัง้ พัฒ นาเป็ นรู ป แบบ E-Book ภายใต้ ชื่ อ
Mbookstore ซึ่งเป็ นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีนิตยสารในเครื อ ดังนี ้ กอซซิปสตาร์ (Gossip Star)
แคมปั ส สตาร์ (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) สแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature) อะลัวร์ (A’Lure)
และรัช (Rush)
หนังสื อ และพ็อ คเก็ ต บุ๊ค จากสํา นักพิ มพ์ ภ ายใต้ โมโนพับ ลิชชิ่ ง ได้ แ ก่ สํา นักพิ มพ์ เฮอร์ (Her Publishing)
สํานักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) สํานักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) สํานักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek
Book Publishing) และสํานักพิมพ์มฟู (Move Publishing)
 ธุรกิจเกม เป็ นผู้พฒ
ั นาบริ การความบันเทิงออนไลน์ในรู ปแบบเกม ที่ผ้ เู ล่นสามารถสนุกกับเกมที่หลากหลาย
ผ่า นสมาร์ ท โฟน ทัง้ เกมแคชชวล เกมแอคชั่น เกม RPG (Role Playing Game) ฯลฯ โดยให้ บ ริ ก ารทัง้ ใน
รูปแบบเกมบุฟเฟต์ และการเติมเงินเพื่อซื ้อไอเทมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ตวั ละครในเกม
 ธุ รกิจท่ องเที่ ยว ให้ บ ริ การด้ านท่องเที่ยว ทัง้ บริ การจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตั๋วเครื่ องบินผ่าน
ออนไลน์ (Online Hotel Booking) แบบครบวงจร ผ่านเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com และ
ให้ บริ การคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแนะนําสถานที่ทอ่ งเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
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วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อเป็ นผู้ให้ บริ การคอนเทนต์ และความบันเทิง (Content
Provider) ทุกรูปแบบ โดยดําเนินธุรกิจตามวิสยั ทัศน์ การเป็ นผู้นําในการสร้ างสรรค์ ส่ ือและข้ อมูลความบันเทิงชัน้ นํา
ของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล
กลุ่มบริ ษัทโมโน เน้ นการสร้ างการเติบ โตให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึน้ ด้ วยการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของทรัพยากรและ
ระบบต่า งๆ ทัง้ ระบบจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมาโดย
ตลอด สร้ างทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการพัฒนา บนพื ้นฐาน
ค่า นิย มหลัก ขององค์ก ร ประกอบด้ ว ย การทํา งานเป็ นทีม ความคิด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ และการเรี ย นรู้ แ ละพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจที่บริษัทมุง่ เน้ น ดังนี ้
- สร้ างสรรค์ สาระความบันเทิงที่สร้ างคุณค่าและความสุขในทุกรูปแบบ
- เสริมสร้ าง เครื อข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้ าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
- แสวงหา โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
- สนับสนุน บุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ส่ งเสริม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืน
เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
ปั จ จุบ ัน ธุร กิจ หลัก ที่ส ร้ างรายได้ ส ูง สุด ให้ ก ับ กลุ่ม บริ ษัท โมโน คือ ธุร กิจ สื่อ ทีวี ภายใต้ ส ถานี โ ทรทัศ น์ “โมโน
ทเวนตีไ้ นน์ ” (MONO29) เมื่อได้ รับใบอนุญาตและเปิ ดให้ บริ การ ช่อง MONO29 มีทิศทางช่องที่ชัดเจนตัง้ แต่วันแรก
ที่ออกอากาศ ในการเป็ นช่อ ง “ฟรี ทีวีท่ี มี หนั งดี ซีรี ส์ดัง มากที่ สุด ” เน้ น นํา เสนอคอนเทนต์ที่มีคุณ ภาพจากทัง้ ใน
และต่างประเทศ ทําให้ ในปี 2560 MONO29 ยังคงครองอัน ดับความนิยม (เรตติง้ ) ของผู้ชมในอัน ดับ ที่ 4 ของช่อ ง
ทีวีดิจิต อลทัง้ หมด และมีเรตติ ง้ ของผู้ช มที่ส ูง ขึ น้ อย่า งต่อ เนื่อ ง จากเริ่ ม แรกที่มีก ลุ่ม ผู้ช มเพีย งกรุ ง เทพ และหัว เมือ ง
ใหญ่ ปั จจุบันขยายไปยังชานเมือง และต่างจังหวัดมากขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ วางเป้าหมายที่จะก้ าวสู่อ ันดับเรตติง้ 1 ใน
3 ของช่องที่มีผ้ ูชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5 – 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านสื่อ
ทีวีใ นปั จ จุบ ัน โดยการคัด สรรรายการที่มีคุณ ภาพ ควบคู่ไ ปกับ ความบัน เทิง ที่ส ร้ างสรรค์ใ ห้ กับ ผู้ช มรายการทุก เพศ
ทุก วัย และปั จ จุบ ัน บริ ษ ัท มีสื ่อ ครอบคลุม ครบวงจร อัน ได้ แ ก่ สื ่อ ทีว ี (MONO29, MONO PLUS) สื ่อ ออนไลน์
(MThai.com, Seeme.me) ธุรกิจสมัครรับข้ อ มูลข่าวสารความบัน เทิงต่า งๆ (Monomaxxx.com) และสื่อวิท ยุ (คลื่น
Fresh 91.5FM)
ความยัง่ ยืนของบริ ษัทในระยะยาว คือ เป้าหมายการเป็ นผู้นําตลาดในธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์ ด้ วย
การสรรหาและผลิตเนื ้อหาประเภทริ ช คอนเทนต์ (Rich Content) ที่มีคณ
ุ ภาพ อันได้ แก่ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ผ่าน
สื่อบันเทิงรู ปแบบต่างๆ โดยมีตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก และขยายช่องทางไปยังต่างประเทศ พร้ อมทัง้ การบริ หาร
ลิขสิทธิ์ แบบเบ็ดเสร็ จในทุกสื่อ สร้ างกลยุทธ์ ทางการตลาดที่ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน โดยเริ่ มจากการบริ หารสิทธิ์ จากส่วน
ธุรกิจต้ นนํ ้า ไปถึงการตลาด และการบริการถึงผู้บริโภคปลายนํ ้า ซึง่ ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้ า 4

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 การผลิตภาพยนตร์ ไทย โดยค่ายทีโมเมนต์ (T Moment)
 การผลิตละครไทย โดยช่อง MONO29
 การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์จากต่างประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิ ล์ม จํากัด
 การผลิตรายการกีฬาบาสเก็ตบอลต่างๆ ซึง่ จัดโดยบริษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
 การผลิตเนื ้อหา เสนอความคิดเห็นและสร้ างแรงบันดาลใจ ผ่านหนังสือ หรื อบล็อก โดยสํานักพิมพ์ Mono Books
นอกจากการกระจายข้ อ มูล ระหว่า งสื่อ ต่า งๆ ภายในเครื อ บริ ษ ัท แล้ ว บริ ษัท ได้ มีก ารเผยแพร่ ริ ช คอนเทนต์
ดังกล่าว ให้ สามารถรับชมได้ ทวั่ โลกผ่านทาง MThai.com และ Seeme.me และขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ไทย ละครไทย
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ านผ่านบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จํากัด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี 2560 - วันที่ 4 มกราคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยรายชื่อ 102 หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในการ
ซื ้อขายต่อเนื่องเข้ าเป็ นองค์ประกอบดัชนีใหม่ "sSET Index" เพิ่มเติมจากดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่
เพื่ อ ใช้ เป็ น benchmark index สํ า หรั บ การลงทุน และสามารถต่ อ ยอดใช้ เป็ นดัช นี อ้ า งอิ ง เพื่ อ การออก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอนาคต โดยหลักทรัพย์ MONO ได้ รับคัดเลือกเข้ าสูด่ ชั นี sSET
้ ษัทย่อย 2 บริ ษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน
- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จัดตังบริ
สัดส่วนร้ อยละ 100 ได้ แก่ 1. บริ ษัท โมโน เพลย์ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและบริ การที่ให้ ความบันเทิงเกี่ยวกับ
เกมออนไลน์

2. บริ ษัท โมโน แอสโทร จํากัด ดําเนินธุรกิจด้ านผลิตคอนเทนต์ ให้ บริ การข้ อมูลสาระความรู้

ด้ านโหราศาสตร์ และทักษะเพื่อส่งเสริ มชีวิต การลงทุน รวมทังให้
้ คําปรึกษาด้ านฮวงจุ้ย
- วันที่ 10 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ MThai.com จัดงาน MThai Top Talk-About 2017 งานประกาศรางวัลที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ บนโลกออนไลน์ ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 7 เป็ นการประกาศรางวัลให้ แก่บคุ คลที่ถกู กล่าวถึงมากที่สดุ
ทังดารานั
้
กแสดง นักกีฬา และบุคคลที่เป็ นแบบอย่าง เพื่อเป็ นกําลังใจ และแรงบันดาลใจให้ กบั สังคม โดย
จัดขึ ้น ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน
- วันที่ 21 มีนาคม 2560 งานเปิ ดตัวภาพยนตร์ เรื่ องแรกจาก ทีโมเมนต์ “โอเวอร์ ไซส์..ทลายพุง” รอบกาล่า
พรี เมียร์ มีเหล่าผู้บริ หาร ผู้กํากับ และนักแสดงนําจากภาพยนตร์ ร่วมให้ การต้ อนรับแขกผู้มีเกียรติในวงการ
และบรรดาสื่อมวลชนที่มาร่ วมแสดงความยินดีกนั อย่างคับคัง่ ณ ลานอินฟิ นิตี ้ ฮอล์ล ชัน้ 5 โรงภาพยนตร์
พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน
- เดื อ นมี น าคม 2560 บริ ษั ท โมโน แอสโทร จํ า กัด (Mono Astro) ขยายตลาดด้ ว ยการเปิ ดให้ บริ ก าร
แอพพลิเคชัน่ Neptune อย่างไม่เป็ นทางการ ในรูปแบบการดูดวงออนไลน์ที่สะดวก ใช้ งานง่าย ไม่ต้องรอคิว
Neptune ดูดวงออนไลน์รองรับทังระบบ
้
iOS และ Android เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยมี
นักพยากรณ์หลากหลายมากกว่า 100 ท่าน
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- วันที่ 26 เมษายน 2560 บริ ษั ท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํ ากัด ธนาคารออมสิน การกี ฬ าแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมบาสเกตบอลอาชี พ ไทย ร่ วมกัน แถลงจัด การแข่ งขัน กี ฬ ายัด ห่วงระดับ อาชี พ
“ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซึ่งปี นี ้จัดเป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน โดย
ทําการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2560 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้ านบาท
- เดื อ นเมษายน 2560 เปิ ดใช้ งานเว็บ ไซต์ Seeme.me วิดี โอพอร์ ทัล ออนไลน์ คุณ ภาพของคนไทย เพื่ อ
ตอบสนองความนิยมของผู้บริ โภคยุคใหม่ ที่ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟนที่เพิ่มขึ ้น
- วันที่ 11 มิถุนายน 2560 บริ ษัท โมโน เรดิโอ จํากัด เพิ่มศักยภาพด้ วยการเริ่ มธุรกิจ Showbiz Business
โดยร่ ว มมื อ กับ พัน ธมิ ต ร ธนาคารออมสิน จัด GSB 2 TONE CONCERT จัด แสดงคอนเสิร์ต ทัง้ หมด 7
คอนเสิร์ต ที่นําศิลปิ นต่างขัวโคจรมาเจอกั
้
นครัง้ แรกบนเวทีคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560
- วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อใช้ คํานวณดัชนี SET50 ดัชนี
SET100 ดั ช นี SETHD และดั ช นี sSET ในช่ ว งครึ่ ง ปี หลั ง 2560 (1 กรกฎาคม – 31 ธั น วาคม) โดย
หลักทรัพย์ MONO ได้ รับคัดเลือกเข้ าสูด่ ชั นี SET100
- วัน ที่ 22 มิ ถุน ายน 2560 บริ ษั ท โมโน เพลย์ จํ ากัด เปิ ดตัวเกม Boxing Angel เกมมื อถื อแนว Fighting
Action RPG ที่มีตวั ละครเป็ นนักมวยสาวน่ารัก พร้ อมเพลิดเพลินไปกับเสียงพากย์จากนักพากย์การ์ ตนู
อนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่น ซึ่งในเดือนแรกที่ให้ บริ การ Boxing Angel ได้ ติดอันดับ Top 3 ของเกมแอคชัน่ ที่
ออกใหม่ โดยในปั จจุบนั Boxing Angel มียอด Download กว่า 200,000 Downloads และยอดผู้เล่น active
ในแต่ละเดือนกว่า 80,000 คน
- เดือนตุลาคม 2560 MONO Group คว้ าสิทธิ์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลที่ดีท่ีสดุ ในโลก
และมี ผ้ ูติดตามชมจากทั่วโลกมากกว่า 80 ล้ านคน พร้ อมถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางฟรี ทีวีดิจิตอล
“ช่ อ ง MONO29” และทางที วี ด าวเที ย ม “ช่ อ ง MONO PLUS” ตลอดฤดู ก าล 2017 – 2018 นี ้ พร้ อมชม
ย้ อนหลังไฮไลท์การแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ Seeme.me
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) ร่ วมกันจัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน “สพฐ.-โมโน แชมเปี ย้ นคัพ 2017” ซึ่งเป็ น
ลีกการแข่งขันบาสเกตบอลที่เปิ ดโอกาสและประสบการณ์ ให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาและต่อยอดแผนพัฒนากีฬา
อาชีพตามแนวนโยบายของภาครัฐ โดยการแข่งขัน “รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ” จะจัดการแข่งขันใน
วันที่ 8 - 15 มกราคม 2561 ณ สนาม STADIUM 29 ถนนชัยพฤกษ์
ปี 2559 - วันที่ 27 มกราคม 2559 เปิ ดตัวเป็ นทางการสําหรับค่ายภาพยนตร์ ทีโมเมนต์ (T MOMENT) โดยความ
ร่ วมมือระหว่างกลุ่มบริ ษัท โมโน และคุณวิสตู ร พูลวรลักษณ์ ผู้มากประสบการณ์ และเป็ นที่ร้ ู จกั ในวงการ
ภาพยนตร์ เป็ นอย่างดี เข้ ามาบริ หารธุรกิจภาพยนตร์ ให้ กบั บริ ษัท และก่อตั ้งบริ ษัท ทีโมเมนต์ จํากัด เมื่อ
วัน ที ่ 9 มี น าคม 2559 โดยบริ ษั ท ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ 100 และบริ ษั ท พร้ อมที่ จ ะผลัก ดัน วงการ
ภาพยนตร์ ไทยให้ เติบโตอย่าง "มัน่ คง" และ "ยัง่ ยืน" โดยเน้ นผลิตภาพยนตร์ มีคุณภาพและสดใหม่ รวมถึง
มุง่ หวังขยายตลาดสูต่ า่ งประเทศให้ ภาพยนตร์ ไทยได้ เป็ นที่ร้ ูจกั
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- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถานีโทรทัศน์ MONO29 ได้ รับความนิยมจากผู้ชมจนได้ ขึน้ มาอยู่ในอันดับที่ 4
ของช่อ งสถานีฟ รี ทีวีทั ้งหมด หลัง จากเป็ นอัน ดับ ที ่ 5 ในปี 2558 โดยมีอ ตั ราร้ อ ยละของจํ า นวนคนดู
โทรทัศน์ทวั่ ประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 15 ปี ขึ ้นไปหรื อเรตติ ้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 0.660 และมี
ผู้ชมเฉลี่ย 373,838 คนต่อนาที
- เดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2559 Monomaxxx.com เว็บ ไซต์ที่ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น Online Video Streaming ภายใต้
โมโน ฟิ ล์ม ปรับโฉมและเปลี่ยนจากชื่อเดิม Doonung.com เพื่อตอกยํ ้าบริ การด้ านบันเทิงผ่านออนไลน์
ของกลุ่มบริ ษัท โมโน พร้ อมเสริ มทัพด้ วยคอนเทนต์ใหม่ๆ จากสหมงคลฟิ ล์ม ฯลฯ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัท โมโน เรดิโอ จํากัด เปลี่ยนชื่อคลื่นวิทยุ จาก Mono FresZ เป็ น Mono Fresh
91.5 FM ที่มาพร้ อ มคอนเซปต์ The Social Radio และได้ เปลี่ยนเป็ น Music Station เพราะทุก เพลง
สดชื่นทุกวัน เมื่อต้ นปี 2560
- วัน ที ่ 4 กุม ภาพัน ธ์ 2559 โมโน ฟิ ล์ม เปิ ดตัว ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ไซอิ ๋ว 2 ตอน ศึก ราชาวานรพิชิต มาร
(Monkey King 2) ภาพยนตร์ ที ่ทุ่ม ทุน สร้ า งมหาศาล ที่ใ ช้ ทีม สเปเชีย ลเอฟเฟกต์ร ะดับ ฮอลลีว ดู เพื ่อ
เนรมิต ฉากคอมพิว เตอร์ ก ราฟฟิ กอลัง การ พร้ อ มได้ ด าราชั ้นนํ า อย่า ง กัว ฟู่ เฉิง และกง ลี ่ ทํ า ให้ เป็ น
ภาพยนตร์ เอเชียที่ทํารายได้ สงู สุดของตลาดประเทศไทยในปี 2559
- วันที่ 3 มีนาคม 2559 เว็บไซต์ MThai.com จัดงาน MThai Top Talk-About 2016 งานประกาศรางวัล
ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ บนโลกออนไลน์ ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 6 เป็ นการประกาศรางวัลให้ แก่บคุ คลที่ถกู กล่าวถึงมากที่สดุ
ทังดารานั
้
กแสดง นักกีฬา และบุคคลที่เป็ นแบบอย่าง เพื่อเป็ นกําลังใจ และเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั สังคม
โดยจัดขึ ้น ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน
- วันที่ 25 มีนาคม 2559 บริ ษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด ผู้ถือใบอนุญาตช่องโทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ ออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิ ้ลทีวี ภายใต้ ช่องโมโน พลัส (Mono Plus) ความสนุก
้ วนั ที่ 25 มีนาคม 2559
ไม่มีวนั จบ ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพิ่มอีก 5 ปี ตังแต่
ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564
- เมษายน 2559 หน่วยงาน Mono Game ภายใต้ ธุรกิจโมบายอินเทอร์ เน็ต ขยายตลาดด้ วยการเปิ ดให้ บริการ
MGame ซึง่ เป็ นบริ การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ เกมในรูปแบบบุฟเฟ่ ต์ ที่รองรับทังระบบ
้
iOS และ Android
เพื ่อ ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า โดยมีเกมให้ เลือ กหลากหลายมากกว่า 1,000 เกม อาทิ เกม
วางแผน เกมลับสมอง เป็ นต้ น
- เมษายน 2559 Mbookstore.com ภายใต้ ธุรกิจโมโนพับลิชชิ่ง ขยายไลน์ธุรกิจจากเดิมที่ให้ บริ การออนไลน์
แบบเก็บ ค่า สมาชิกรายวัน รายเดือ น หรื อ รายปี ซึ่งลูกค้ า สามารถอ่า นหนังสือ ในคลัง หนังสือ ออนไลน์
ผ่านสมาร์ ทดีไวซ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ฯลฯ ในปี นี ้ เพิ่มบริ การส่วนสโตร์ สําหรับสัง่ ซื ้อสิ่งพิมพ์
แบบเล่ม ที่ตลาดยังมีความต้ องการอยู่ โดยจัดจําหน่ายผ่านทาง store.mbookstore.com
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- 11 พฤษภาคม 2559 งานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลระดับภูมิภาคอาเซียน “5th SEABA Stankovic
Cup Thailand 2016” โดยกลุ่มบริ ษัท โมโน เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ นการแข่งขันทังหมด
้
5 ทีมจาก 5 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม ถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29 MONOPLUS และเว็บไซต์
Mthai.com
- วัน ที ่ 3 กรกฎาคม 2559 ธนาคารออมสิน ประกาศร่ ว มส่ง เสริ ม กีฬ าบาสเกตบอลอาชีพ โดยให้ ก าร
สนับสนุน สโมสรโมโนแวมไพร์ บาสเกตบอลคลับ ภายใต้ กลุ่มบริ ษัท โมโน เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้
ยัง่ ยืน และในการแข่ง ขัน ไทยแลนด์บ าสเกตบอลลีก (TBL 2016) ระหว่า งเดือ นมิถ นุ ายน – สิงหาคม
2559 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร์ สามารถคว้ าชัยชนะได้ สําเร็ จเป็ นปี ที่สองติดต่อกัน
- วันที่ 28 กันยายน 2559 ช่อง MONO29 เปิ ดกล้ องบวงสรวงซีรีส์สดุ ยิ่งใหญ่ “ตํานานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเดอะซีรี่ส์” ซึ่งได้ ผ้ กู ํากับ และผู้จดั ฝี มือดี หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) ในนาม
บริ ษัท ฟุ๊ คดุ๊ค ฟิ ล์ม จํากัด และเปิ ดตัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรื อ องค์ดํา ทั ้ง 3 รุ่ น เป้ -ทวีฤทธิ์
จุลละทรัพ ย์ ซีน -ณัฐชนน บุญ ศิริ และติว-ด.ช.ภานุกร วงศ์บ ุญ มาก ณ พระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จังหวัดอยุธยา โดยซีรีส์เข้ าฉายในช่อง MONO29 ต้ นปี 2560
- วันที่ 18 ตุลาคม 2559 บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็ น
สมาชิกจากคณะกรรมการโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
หลังจากผ่านการทําแบบประเมินตนเองในเรื่ องมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ประจําไตรมาสที่ 3/2559 มี
สถานะการรับรอง 3 ปี
- วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษัท โมโน เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท โมโน
มิวสิค จํากัด เพื่อแสดงอย่างชัดเจนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในธุรกิจผลิตและสร้ างสรรค์
สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงของค่ายโมโน มิวสิค
- วันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด ร่ วมกับ บริ ษัท ไทยบาสเกตบอลลีก
จํากัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเพื่อยกระดับกีฬาบาสเกตบอลไทย
ให้ เ ป็ นที ่ย อมรับ โดยวางแผนร่ ว มกัน ระยะยาวต่อ เนื ่อ งเป็ นเวลา 3 ปี ( 2560 - 2563 ) ซึ ่ง จะมีก าร
้ พ.ศ. 2560 เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจากระดับสมัครเล่น มาเป็ น
แข่งขัน 4 ลีก ตลอดทังปี
นักกีฬาระดับอาชีพ และพัฒนาสูก่ ารเป็ นนักกีฬาทีมชาติ
ปี 2558 - วัน ที่ 29 มกราคม 2558 บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํ า กัด (มหาชน) ได้ ย้ า ยหลัก ทรั พ ย์ “MONO” และ
“MONO-W1” จากตลาด mai มาเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 งานเปิ ดตัวภาพยนตร์ ฟอร์ มยักษ์ แห่งปี "Dragon Blade ดาบมังกรฟั ด" ผลงาน
สร้ างของซุปเปอร์ สตาร์ ชาวฮ่องกง เฉินหลง นําทัพนักแสดงนํา จอห์น คูแซค เอเดรี ยน โบรดี ้ ชอย ชีวอน
(ซุปเปอร์ จเู นียร์ ) หลินเผิง ฯลฯ เดินพรมแดงเข้ าร่ วมงานกาล่าพรี เมียร์ อย่างยิ่งใหญ่กบั กิจกรรม "ดราก้ อน
เบลด กาล่าไนท์ อิน แบงค็อก" ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน โดยค่ายโมโนฟิ ล์ม ผู้นําเข้ าภาพยนตร์ เรื่ อง
นี ้มาฉายในประเทศไทย
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- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด ในเครื อ โมโนกรุ๊ ป เริ่ มการก่อสร้ างสตูดิโอถ่ายทํา
บนพื ้นที่ 12 ไร่ ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้ วย อาคารสตูดิโอ
ถ่ายทํา 2 อาคาร และอาคารสําหรับการจัดการแข่งขันกีฬา 1 อาคาร โดยมีมูลค่าการก่อสร้ างรวมทัง้ สิ ้น
300 ล้ านบาท
- วัน ที่ 24 มี น าคม 2558 โมโนกรุ๊ ป แตกไลน์ ธุรกิ จ “โมโนเรดิ โอ” เปิ ดตัว คลื่ น ใหม่ “เฟร็ ซ 91.5 เอฟเอ็ม ”
(FresZ 91.5 FM) ที่ ม าพร้ อมคอนเซปต์ FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากยุค สํ า หรั บ คนทุก วัย
ภายใต้ ชื่องาน “เฟร็ซ สตาร์ ท แกรนด์ โอเพนนิ่ง เฟร็ซ 91.5 เอฟเอ็ม” ณ ศูนย์การสยามพารากอน
- เดือนพฤษภาคม โมโนพับลิชชิ่งเปิ ดสํานักพิมพ์ใหม่ คือ สํานักพิมพ์แม็กซ์ (MAXX) นําเสนอหนังสือนิยาย
แปลจากต่างประเทศ ทัง้ ตะวันตกและเอเชีย แนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม ไซไฟ ฯลฯ เปิ ดตัวด้ วย
นิย ายชุด “Wayward Pines Trilogy” เขีย นโดย Blake Crouch เป็ นนิย ายที่ถ กู เสนอชื่อ ชิงรางวัล นิย าย
ระทึกขวัญแห่งปี International Thriller Award 2013
- เดื อ นมิ ถุน ายน ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่ อ หลักทรัพ ย์ ที่ ใช้ คํา นวณดัชนี SET50
SET100 และ SETHD ในรอบ 6 เดือนหลังของปี 2558 ( มีผลตังแต่
้ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558 ) ซึ่ง
หลักทรัพย์ “MONO” ได้ รับคัดเลือกเข้ าสูห่ ลักทรัพย์ในดัชนี SET100 เป็ นครัง้ แรก
- วันที่ 27 มิถนุ ายน 2558 สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 จับมือกับโปรโมเตอร์ ดงั เกียรติกรี รินทร์ โปรโมชั่น
จัด การแข่งขัน ชกมวยอัน ยิ่ง ใหญ่ “โมโน 29 บิ๊ก ไฟต์ศึก ดวลกํา ปั น้ สะท้ า นโลก” ณ สนามกีฬ า อิน ดอร์
สเตเดีย ม หัวหมาก “อํานาจ เกษตรพัฒนา” แชมป์โลกรุ่ นฟลายเวทของสหพันธ์ มวยนานาชาติ (IBF)
พบกับ จอห์น รี ล คาซิเมโร่ ” รองแชมป์อันดับ 1 ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งอํานาจสามารถสร้ างประวัติศาสตร์
มวยโลกให้ เมืองไทย ด้ วยการป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกครัง้ ที่ 4 ได้ สําเร็ จด้ วยคะแนนเป็ นเอกฉันท์ โดย
ดําเนินการถ่ายทอดสดให้ ชมและเชียร์ ผา่ นทีวีดิจิตอลช่อง MONO29
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ก่อตังบริ
้ ษัทย่อย คือ บริ ษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด (Mono Talent Studio)
โดยบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
บริหารและดูแลจัดหานักแสดง ศิลปิ น
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อ
โทรทัศน์ สําหรับกิจการที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ ออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิล้ ทีวี ในนามช่องโมโน
พลัส (Mono Plus) ภายใต้ สโลแกน “ความสนุกไม่มีวนั จบ” นํ าเสนอรายการโทรทัศน์ ที่เน้ นคุณ ภาพและ
สร้ างความบันเทิงให้ ผ้ ชู มตลอด 24 ชัว่ โมง
- เดือนกรกฎาคม บริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จํากัด ได้ ซื ้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ต่างประเทศจากค่ายหนังยักษ์ ใหญ่ ของ
ไทย คือ บริ ษัท สหมงคลฟิ ล์ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เพื่อออกอากาศทางช่อง MONO29 เอาใจคอหนัง
ต่างประเทศอย่างจุใจ รวมถึงให้ บริการผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์ทางเว็บไซต์ MonoMaxxx.com
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- เดือนตุลาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย
(CGR) ประจําปี 2558 โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้ รับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรื อ 5 ดาว
- วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ทีมโมโนแวมไพร์ บาสเก็ตบอลคลับ ชนะเลิศการแข่งขัน ไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก
2015 (TBL) ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 4 พร้ อมรับรางวัลชนะเลิศ 1 ล้ านบาท และเป็ นตัวแทนประเทศไทย เข้ าร่ วม
ศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2015
- เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน โมโนพับลิชชิ่งเปิ ด 2 สํานักพิมพ์ใหม่ คือ สํานักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book)
และสํานักพิมพ์มฟู (Move) โดยสํานักพิมพ์ Geek Book ถ่ายทอดเรื่ องราวเฉพาะด้ านหรื อไลฟ์สไตล์ต่างๆ
อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง เช่น หนังสือ “ชีวิต/ความฝั น/นิวยอร์ ก (Humans of New
York)” “คํ า นึง ถึง บางคน (Everybody is somebody)” และ “ท่อ งยุโ รปไม่ไ ด้ เ ป็ นเหมือ นฝั น ” ส่ว น
สํานักพิมพ์ Move นําเสนอหลักการและแนวคิดการบริ หาร ปรัชญาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง หรื อบุคคลที่
สร้ างแรงบันดาลใจ เช่น หนังสือ “Xiaomi กลยุทธ์ ปัน้ แบรนด์ห มื่น ล้ านแบบเสียวหมี่” และ “สตีเวน
เจอร์ ราร์ ด ตํานานตลอดกาลแห่งแอนฟิ ลด์”
- วันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเรี ยงช่องโทรทัศน์สําหรับทีวีดิจิตอลตามประกาศ กสทช.
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ก ารจัด ลํา ดับ บริ ก ารโทรทัศ น์ ซึ่งได้ ป ระกาศในราชกิจ จานุเบกษาเมื่อ วัน ที่ 2 ตุล าคม
2558 มีผ ลทํ า ให้ ผ้ ูป ระกอบการโทรทัศ น์ใ นระบบดาวเทีย มและเคเบิ ้ลต้ อ งจัด ให้ มีร ายการโทรทัศ น์ที่
ให้ บริ การเป็ นการทัว่ ไป (ช่องทีวีดิจิตอล) ไว้ ที่ช่องรายการ 1 – 36 เพื่อให้ ประชาชนสามารถจําเลขช่องได้
เมื ่อ ดูร ายการทีวีดิจิต อลจากแพลตฟอร์ ม ที่ต ่า งกัน ดัง นั ้น สถานีโทรทัศ น์ช ่อ ง MONO29 จึง จัด อยู่ใ น
หมายเลข 29 ทุกโครงข่าย
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โครงสร้ างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทังสิ
้ ้น 17 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีภาพรวมการ
ถือหุ้นของกลุม่ บริษัท ดังนี ้

1
2

บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 99% และ บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด 1%
บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย Mono Technology Hong Kong Limited 42%
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทย่ อย
1. บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด หรื อ Mono Gen จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ย กชํ าระแล้ ว 982 ล้ า นบาท ประกอบธุรกิ จ ผลิตและจํ า หน่ า ยคอนเทนต์ ในรู ป แบบสื่ อ สิ่งพิ ม พ์ ทัง้ หนังสื อ
นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค และให้ บริ การผ่านออนไลน์ในรู ปแบบ E-Book ภายใต้ ชื่อ Mbookstore แหล่งรวม Online
Digital Book Store โดยมีเนื ้อหา และความบันเทิง ครอบคลุมไลฟ์ สไตล์และหลากหลายแนว ซึ่งได้ รับลิขสิทธิ์จาก
นักเขียนและเจ้ าของผลงานที่มีชื่อเสียงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมีนิตยสารที่เป็ นที่ร้ ู จกั อาทิเช่น นิตยสาร
กอซซิปสตาร์ (Gossip Star) ไบโอสโคป (Bioscope) รัช (Rush) เป็ นต้ น
2. บริ ษัท โมโน ทราเวล จํากัด หรื อ Mono Travel จัด ตัง้ ขึ น้ วัน ที่ 20 มิถ ุน ายน 2543 ปั จ จุบ ัน มีท ุน จดทะเบีย น
และเรี ยกชํ า ระแล้ ว 20 ล้ านบาท ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารจองที่ พั ก แก่ ลู ก ค้ าผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ได้ แก่
www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com
3. บริ ษัท โมโน มิวสิค จํากัด หรื อ Mono Music จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ ว 106 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงของค่ายโมโน
มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปิ นและดนตรี เพื่อเอาใจกลุ่มผู้ฟัง ทุกเพศทุกวัย ทังบอยแบนด์
้
และเกิร์ลกรุ๊ ป เน้ นแนวดนตรี ป๊อป
และแนวเพลงฟั งสบาย (Easy Listening)
4. บริ ษัท โมโน ฟิ ล์ ม จํากัด หรื อ Mono Film จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระ
แล้ ว 871 ล้ านบาท ถือหุ้นทัง้ หมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ คุณ ภาพ
ในนามค่ายโมโน พิคเจอร์ นําออกฉายในโรงภาพยนตร์ ขายลิขสิทธิ์ให้ สถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์
ให้ กบั ต่างประเทศ รวมทังการจั
้
ดซื ้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ทงไทยและต่
ั้
างประเทศเข้ ามาฉายในโรงภาพยนตร์ และนํามา
ให้ บริการในรูปแบบอื่นๆ
5. บริ ษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด หรื อ Mono Production จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและ
เรี ยกชํ าระแล้ ว 1,820 ล้ านบาท ประกอบธุรกิ จผลิตและสร้ างสรรค์ รายการโทรทัศน์ ประเภทบันเทิ ง เพื่ อแพร่ ภาพ
ออกอากาศผ่านระบบทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี สมาร์ ทโฟนและอินเทอร์ เน็ต ตลอด 24 ชัว่ โมง ในนามช่อง “โมโน พลัส”
(MONO PLUS) ภายใต้ สโลแกน “ความสนุกไม่มีวนั จบ” โดยมีรายได้ หลักจากการจําหน่ายโฆษณาให้ กับผู้สนับสนุน
รายการ หรื อเจ้ าของสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ อัตราค่าโฆษณาขึ ้นอยูก่ บั ความนิยมของรายการและช่วงเวลาออกอากาศ
้ ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน
6. บริ ษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด หรื อ Mono Info จัดตังขึ
และเรี ยกชําระแล้ ว 8 ล้ านบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดย
เป็ นผู้ผลิต และพัฒ นาโปรแกรมต่างๆ รวมทัง้ การดูแ ลรักษาระบบเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
ให้ บ ริ ก ารของบริ ษัท นอกจากนี ้ มีส่ว นงานพัฒ นาแอพพลิเ คชั่น (Application) เพื่อ เสริ ม ธุร กิจ บริ ก ารเสริ ม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท
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7. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด หรื อ Mono Broadcast จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 9 กันยายน 2556 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ย กชํ า ระแล้ ว 1,400 ล้ า นบาท ถื อ หุ้น ทัง้ หมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ
เกี่ย วกับ กิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ ใ นระบบทีวีดิจิต อล ในนามช่อ ง MONO29 ภายใต้ ส โลแกน
“ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดงั มากที่สดุ ” จากสตูดิโอชั ้นนําต่างประเทศ ทั ้ง ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสามารถรับชมได้
แบบ 2 ภาษา ทังทางโทรทั
้
ศน์ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่
8. บริ ษั ท โมโน สปอร์ ต เอ็ น เตอร์ เทนเมนท์ จํ า กั ด หรื อ Mono Sport Ent จัด ตัง้ ขึ น้ วัน ที่ 9 กัน ยายน 2556
ปั จจุบันมีทุน จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท ถื อหุ้นทัง้ หมดโดย Mono Production โดยดําเนิ นธุรกิจ
เกี่ยวกับธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงบริ หารจัดการทีมกีฬา และ
จัดตังสโมสรกี
้
ฬา
9. Mono Technology Hong Kong Limited หรื อ Mono Hong Kong จัด ตัง้ ขึ น้ วัน ที่ 9 ตุล าคม 2556 ปั จ จุบัน มี ทุ น
จดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว 25 ล้ านดอลลาร์ ฮ่องกง หรื อประมาณ 107 ล้ านบาท เพื่อลงทุนดําเนินธุรกิจ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
10. บริ ษัท โมโน เรดิโอ จํากัด หรื อ Mono Radio จัดตังขึ
้ น้ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชํ าระแล้ ว 1 ล้ านบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่ อออกอากาศผ่านสถานี วิทยุกระจายเสียง ภายใต้ คลื่นวิทยุ
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึง่ เป็ นคลื่นวิทยุที่เปิ ดเพลงจากทุกยุค รวมไว้ ในหนึง่ เดียว เริ่มออกอากาศต้ นปี 2558
้ ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปั จจุบนั
11. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด หรื อ Mono Radio Broadcast จัดตังขึ
มีทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท และทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว 0.25 ล้ านบาท ดําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศ
ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
12. บริ ษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จํากัด หรื อ Mono Talent Studio จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ปั จจุบนั มีทนุ
จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 5 ล้ านบาท ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริ หารศิลปิ น การออกผลงาน และการจัดการ
งานต่างๆ เพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั ศิลปิ น รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ กบั ศิลปิ น
13. บริ ษัท ทีโมเมนต์ จํากัด หรื อ T Moment จัดตังขึ
้ น้ วันที่ 9 มีนาคม 2559 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 200 ล้ านบาท
และทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว 90 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ คณ
ุ ภาพ ในนามค่ายทีโมเมนต์ นําออกฉายใน
โรงภาพยนตร์ ขายลิขสิทธิ์ให้ สถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์ให้ กบั ต่างประเทศ
14. บริ ษัท โมโน เพลย์ จํากัด หรื อ Mono Play จัดตัง้ ขึน้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้ าน
บาท และทุน ที่เรี ย กชํ า ระแล้ ว 2.50 ล้ า นบาท ประกอบธุรกิจพัฒ นาบริ การความบันเทิงออนไลน์ ในรู ป แบบเกม
พัฒนาโปรแกรมเกมเพื่อรองรับการใช้ งานของอุปกรณ์ตา่ งๆ
15. บริษัท โมโน แอสโทร จํากัด หรื อ Mono Astro จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 5 ล้ าน
บาท และทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว 2.50 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ างสรรค์คอนเทนต์ด้านการพยากรณ์และ
โหราศาสตร์
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16. PT. Mono Technology Indonesia หรื อ Mono Indo จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ ว 1,000 ล้ านรูเปี ยห์ หรื อประมาณ 3.80 ล้ านบาท ปั จจุบนั หยุดดําเนินกิจการและอยูร่ ะหว่างการ
ชําระบัญชี
17. Mono Technology Vietnam Company Limited หรื อ Mono Vietnam จัดตังขึ
้ ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ปั จจุบนั
มี ทุนจดทะเบี ยน และเรี ยกชํ าระแล้ ว 6,248.40 ล้ านดองเวียดนาม หรื อประมาณ 10 ล้ านบาท ปั จจุบันหยุด
ดําเนินกิจการและอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชีปัจจุบนั หยุดดําเนินกิจการและอยู่ระหว่างการชําระบัญชี
บริษัทร่ วม
1. Yunnan Mono Digital Technology Company Limited หรื อ Yunnan Mono จั ด ตั ง้ ขึ น้ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2558
ปั จจุบัน มี ทุนจดทะเบี ยน 8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และทุน ที่ เรี ยกชํ าระแล้ ว 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดย Mono Hong
Kong ถือหุ้นร้ อยละ 42 ปั จจุบนั หยุดดําเนินกิจการและอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มบริ ษัทโมโน ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทไม่ได้
มีความสัมพันธ์ หรื อเกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนยั สําคัญ มีความสัมพันธ์ กนั แต่เพียง
การดํ า เนิน ธุร กรรมการค้ า โดยทัว่ ไป ตามที่ไ ด้ เปิ ดเผยในส่ว นที ่ 2 การจัด การและการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การ หัว ข้ อ 12
รายการระหว่างกัน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2558 – 2560 เป็ นดังนี ้
ประเภทรายได้ ตามกลุ่มธุรกิจ

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ดําเนินการ % การถือหุ้น
โดยบริษัท ของบริษัท ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

1.กลุม่ ธุรกิจสือ่
1) รายได้ โฆษณา

64.01 1,089.56

51.57

760.36

39.50

722.08

28.03

891.19

42.18

989.11

51.38

100
100
100

66.44

2.58

43.93

2.08

80.03

4.16

41.20

1.60

14.15

0.67

5.14

0.27

100
100
100

17.65

0.70

5.14

0.24

22.46

1.17

Mono Tech
Mono Gen
Mono
Broadcast1/
Mono
Production
Mono Radio
Mono Radio
Broadcast
2) รายได้ จากธุรกิจสมัครรับ
Mono Tech
Mono Gen
ข้ อมูลข่าวสารและบันเทิง
Mono Info
Mono Travel
Mono Music
Mono Film1/
Mono
Broadcast1/
Mono Radio
Mono Play
Mono Astro
Mono Indo
Mono Korea
Mono Vietnam
2. กลุม่ ธุรกิจการให้ บริ การคอนเทนต์

100
100

1) รายได้ จากธุรกิจภาพยนตร์

Mono Film1/
T Moment
Mono Sport1/
Mono Music
Mono Radio
Mono Talent

2) รายได้ จากธุรกิจกีฬา
3) รายได้ จากธุรกิจเพลง

1,648.82

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ประเภทรายได้ ตามกลุ่มธุรกิจ
4) รายได้ จากธุรกิจอื่น

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
รายได้ อื่น

Mono Gen
Mono Travel
Mono
Production
Mono Play
Mono Astro

100
100
100

32.48

1.26

32.79

1.58

35.86

1.86

98.17 2,076.76

98.30

1,892.96

98.33

1.70

32.18

1.67

100
100
2,528.67
47.04

รายได้ รวม
หมายเหตุ :

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ดําเนินการ % การถือหุ้น
โดยบริษัท ของบริษัท ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

1.83

35.94

2,575.71 100.00 2,112.70 100.00

1,925.14 100.00

1/ บริ ษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางอ้ อม ผ่านการถือหุ้นใน Mono Production

ซึง่ ถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้ อยละ 100
บริ ษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้ อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึง่ ถือหุ้นใน Mono Film ร้ อยละ 100
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)
 ธุรกิจสื่อทีวี

ร้ อยละของมูลค่ าการโฆษณาผ่ านสื่อแต่ ละประเภทในปี 2560

ที่มา : รายงานของบริ ษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

มูลค่าตลาดโฆษณาปี 2560 มีมลู ค่ารวม 101,445 ล้ านบาท โดยมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อทีวีถือเป็ นตลาดที่ใหญ่
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 64.8 ของตลาดรวม หรื อมูลค่า 65,786 ล้ านบาท แบ่งเป็ นมูลค่าโฆษณาทางทีวีอนาล็อกร้ อยละ 40.4
ทีวีดิจิตอลร้ อยละ 21.6 และทีวีเคเบิล/ดาวเทียมร้ อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีมลู ค่ารวม 70,994 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อ ยละ 7.3 โดยสื่อ ที วีอนาล็อก ลดลงถึงร้ อยละ 13.1 ส่วนสื่อ ที วีเคเบิ ล/ดาวเที ยม ลดลงร้ อยละ 15.6 ในขณะที่ สื่อที วี
ดิจิตอลมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นโดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.4 แต่หากเทียบกับจํานวนช่องสถานีที่มีจํานวนมาก ถือได้ ว่ามีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้น
ไม่ ม ากนัก ทัง้ นี ้ ในปี 2560 ธุ รกิ จ สื่ อ และบัน เทิ ง ยัง คงได้ รั บ ผลกระทบจากการขอความร่ ว มมื อ สํ า หรั บ เงื่ อ นไขการ
ออกอากาศในช่วงเดือนที่มีพระราชพิธีสําคัญ ซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสื่อโฆษณาของลูกค้ าในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี
2560 หากใน 1 - 2 ปี ต่อจากนี ้ ปั จจัยบวกด้ านการเปลี่ยนผ่านระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล และการขยายโครงข่ายสัญญาณ
ทีวีดิจิตอลที่ครอบคลุมถึงร้ อยละ 95 ทําให้ คาดว่าจะส่งผลให้ ตลาดสื่อทีวีดิจิตอลเติบโตดีขึน้ กว่าปั จจุบัน รวมถึงเดือน
ธันวาคม 2560 กสทช.เห็นชอบแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อกิจการ
โทรทัศน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึง่ จะเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยบวกต่อผู้ประกอบการในปี 2561
ปี 2560 ถือเป็ นการเข้ าสูป่ ี ที่ 4 ของการดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของกลุม่ บริษัท ในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ทีวี บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการจัดหาและผลิตคอนเทนต์ระดับพรี เมียมที่น่าสนใจ เพื่อครองใจกลุ่มผู้ชม และรักษาระดับ
ความนิยมของช่องและรายการ (เรตติ ้ง) ส่งเสริ มการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งต้ องอาศัยทุกกลยุทธ์ทงด้
ั ้ านการบริ หารคอนเทนต์
การทําการตลาดและการจัดกิจกรรม พร้ อมทังขยายกลุ
้
่มผู้ชมในต่างจังหวัด เพื่อสร้ างเรตติ ้งให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะเห็นได้ จากเดือนธันวาคม 2560 มีเรตติ ้งของจํานวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทัว่ ประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 4 ปี
ขึ ้นไป ออกอากาศวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 0.803 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของช่องฟรี ทีวีทั ้งหมด
ถือได้ วา่ บริษัทได้ รับความสําเร็จในด้ านการรับรู้และเป็ นที่จดจําสําหรับกลุม่ ผู้ชม
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เรตติง้ ของจํานวนคนดูโทรทัศน์ ในระบบดิจติ อลทั่วประเทศเฉลี่ยต่ อนาที เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2560

ที่มา : รายงานของบริ ษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี เสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด
ช่ อง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1

35 ช่ อง 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 ช่ อง 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 ช่ อง 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 ช่ อง 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 ช่ อง 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 ช่ อง 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

 ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรั บข้ อมูลข่ าวสาร
ผลสํารวจมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอล ปี 2560 ในช่วงครึ่ งปี แรก มีการใช้ เม็ดเงินโฆษณาไปกว่า 6,086 ล้ าน
บาท และคาดว่า ประมาณการทั ้งปี จะใช้ เม็ด เงิน โฆษณารวม 12,195 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ ้นจากปี 2559 ถึง ร้ อ ยละ 29
แพลตฟอร์ มหลักที่เป็ นที่นิยมสูงสุด ได้ แก่ เฟซบุ๊ก, ยูทปู และ สื่อโฆษณาแบนเนอร์ (Display) ซึ่งรวมกันแล้ วสูงถึงร้ อยละ
50 ของมูล ค่า โฆษณาผ่า นสื่ อ ดิ จิ ต อลทัง้ หมด ทัง้ นี ้ เห็น ได้ ว่า สื่อ ดิจิ ต อลมี ก ารเติบ โตอย่า งรวดเร็ ว มาโดยตลอด
อัน เนื่อ งมาจากผู้บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึง อิน เทอร์ เน็ต ได้ ม ากขึน้ เทคโนโลยีการสื่อ สารและการรับ ส่ง ข้ อ มูลรวดเร็ ว ขึ น้
ทั ้งอิน เทอร์ เน็ต บรอดแบรนด์ที่ใ ช้ ใ นครัว เรื อ น และอิน เทอร์ เน็ต ที่ใ ห้ บ ริ ก ารผ่า นโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ อีก ทั ้ง ในปั จ จุบ นั
พฤติกรรมด้ านความนิยมในการบริ โภคคอนเทนต์ได้ เปลี่ยนจากข้ อความ และภาพนิ่ง เป็ นภาพเคลื่อนไหว หรื อวิดีโอ
ทําให้ ในหลายๆ สื่อเริ่ มมีการปรับตัวให้ รองรับความต้ องการของผู้บริ โภคมากขึ ้น ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรับ
ข้ อมูลข่าวสาร เป็ นธุรกิจที่บริ ษัทมีประสบการณ์ มาอย่างยาวนาน และมีการปรับกลยุทธ์ ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้ ามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็ น เว็บไซต์ยอดนิยมของประเทศอย่าง Mthai.com ที่เป็ น
เว็บ คอมมูน ิตี ้ และเป็ นแหล่ง รวบรวมวิด ีโ อขนาดใหญ่ที ่ม ีล กู ค้ า เข้ า ชมจํ า นวนมาก บริ ก ารสมัค รข้ อ มูล ข่า วสาร
(Subscription) แม้ ว่ารายได้ รวมลดลง จากความนิยมของบริ การข้ อมูล SMS จะลดลง แต่มลู ค่ารายได้ ยงั คงมีนยั ยะ
สําคัญ ต่อการดําเนินธุรกิจต่อไป โดยยังคงรักษาฐานลูกค้ าที่ใช้ งานในกลุ่มที่ใช้ งานทางธุรกิจ (Corporate SMS) และ
การปรับ กลยุท ธ์ โดยปรับ ปรุ งบริ การอื่น ๆ เพิ่ม อาทิ บริ การดูห นัง ออนไลน์ ข อง Monomaxxx ที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์
คนชอบดูภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดีต่างๆ ได้ จากทุกที่และรองรับทุกอุปกรณ์ บริ การ Tutor Me รองรับกลุ่มลูกค้ าวัยเรี ยน
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ที่สามารถเรี ยนออนไลน์ในรู ปแบบ Edutainment บริ การ Neptune ดูดวงออนไลน์ ศูนย์รวมนักพยากรณ์ ที่มีคณ
ุ ภาพ
และชื่อเสียง และให้ บริ การพยากรณ์ ได้ ทกุ วัน 24 ชัว่ โมง
ล่าสุดบริ ษัทได้ พฒ
ั นาบริ การวิดีโอออนไลน์คณ
ุ ภาพ Seeme.me เป็ นอีกช่องทางสําหรับการนําเสนอคอนเทนต์
วิดีโอที่น่าสนใจของกลุ่มบริ ษัท และเปิ ดสําหรับผู้ที่ผลิตคอนเทนต์จากภายนอกเข้ าร่ วมเป็ นพัน ธมิตร ซึ่งจะเป็ นแหล่ง
รวมวิดีโอคอนเทนต์ของผู้ให้ บริ การคอนเทนต์แบบถูกลิขสิทธิ์ของคนไทย ซึ่งเริ่ มเปิ ดใช้ งานในช่วงปลายปี 2560 มีทั ้ง
ผู้ชมให้ ความสนใจเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และพันธมิตรทางธุรกิจด้ านคอนเทนต์สนใจเปิ ดแชนแนลของตนเองมากกว่า
12,000 คลิป ( ณ ธันวาคม 2560 )
มูลค่ าการโฆษณาผ่ านสื่อดิจติ อลในปี 2555 – 2560
และสัดส่ วนการโฆษณาผ่ านสื่อดิจติ อลในปี 2560

ที่มา : สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) ร่ วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์)

 ธุรกิจสื่อวิทยุ
ณ สิ น้ ปี 2560 มูลค่ า การโฆษณาผ่า นสื่ อ วิท ยุ มี มูล ค่า 4,476 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 4.4 ของมูล ค่าตลาด
โฆษณารวม จากปี 2559 ซึ่งมีมลู ค่า 5,263 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 15.0 จากภาวะการลดลงของสื่อโฆษณาโดยรวม และ
ผลจากการขยายตัวของสื่อดิจิตอลอื่นๆ ทําให้ ผ้ ฟู ั งใช้ เวลาอยู่กบั สื่อเดิม (Traditional Media) ลดลง ทังนี
้ ้ การที่กลุม่ บริ ษัท
เข้ ามาดํ าเนิ นธุรกิจสื่อวิท ยุ ภายใต้ คลื่น Mono Fresh 91.5FM ด้ วยความต้ องการเพิ่มสื่อของบริ ษั ท ให้ ครอบคลุมและ
เข้ า ถึ ง กลุ่ม ผู้บ ริ โภคที่ มี ไลฟ์ สไตล์ ช อบฟั ง เพลง เพื่ อ สนับ สนุน การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ เพลงของบริ ษั ท และเป็ นอี ก ช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์ บริ การและกิจกรรมต่างๆของบริ ษัทในเครื อ ซึ่งคลื่นน้ องใหม่ต้องอาศัยเวลาในการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นที่
รู้ จกั ผ่านการนําเสนอเพลงที่เข้ าถึงกลุ่มผู้ฟัง และใช้ สื่อโซเชียลมีเดียช่วยประชาสัมพันธ์ เพิ่มฐานลูกค้ าทางออนไลน์ ทังนี
้ ้
ในปี 2560 บริ ษัทอาศัยประสบการณ์ และบุคลากรด้ านธุรกิจเพลง จัดการแสดงคอนเสิร์ต Mono Fresh 2 Tone Concert
ณ Mono29 Studio และแสวงหาพันธมิตรในรู ปแบบสปอนเซอร์ ชิป (Sponsorship) ซึ่งได้ รับเสียงตอบรับเป็ นอย่างดี และ
จะเป็ นอีกหนึง่ แนวทางที่ธุรกิจจะมุง่ เน้ นในปี ต่อไป
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กลุ่มธุรกิจการให้ บริการคอนเทนต์ (Content Business)
สําหรับบริ การด้ านคอนเทนต์ และความบันเทิง บริ ษัทเป็ นผู้จดั หาและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลากหลายรู ปแบบ
ทังภาพ
้
เพลง วิดีโอ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ โดยให้ ความสําคัญกับไลฟ์สไตล์ความต้ องการของ
ลูกค้ า คุณ ภาพคอนเทนต์ การรองรับ ด้ านเทคโนโลยี และกระจายคอนเทนต์ ไปยังกลุ่มสื่อภายในของบริ ษั ทที่ มีอย่าง
แข็งแกร่ ง เพื่อเป็ นส่วนเติมเต็มความน่าสนใจของสื่อต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์บนช่อง MONO29 คลิปสาระและความ
บันเทิงบนแอพพลิเคชัน่ “Seeme” ภาพยนตร์ ออนไลน์บน Monomaxxx ฯลฯ ซึ่งการบริ หารจัดการคอนเทนต์และลิขสิทธิ์
ในสื่อที่มีอยู่ มีสว่ นส่งเสริมให้ การบริหารจัดการต้ นทุนมีประสิทธิภาพ
 ธุรกิจภาพยนตร์
คอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ เป็ นหนึ่งในคอนเทนต์หลักของกลุม่ บริ ษัท ทังการจั
้
ดหาภาพยนตร์ จากต่างประเทศเข้ า
มาฉายโดย Mono Film การผลิตภาพยนตร์ ไทยคุณภาพโดย T Moment ตลอดจนการบริ หารคอนเทนต์ภาพยนตร์ แบบ
ครบวงจร ตังแต่
้
- การฉายผ่านโรงภาพยนตร์
- การฉายทางโทรทัศน์ ช่อง MONO29
- การฉายทางออนไลน์ ผ่าน Monomaxxx
ที่ กลุ่มบริ ษั ท มี ครอบคลุมทุกสื่อ ทํ าให้ บ ริ ษั ทสามารถเจรจาข้ อ ตกลง การจัดซื อ้ ลิขสิท ธิ์ จํ านวนมาก และเป็ น
พันธมิตรกับค่ายหนังชันนํ
้ า และค่ายหนังอิสระทังในและต่
้
างประเทศ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจัดหาภาพยนตร์ ที่
หลากหลาย และมี การตอบรับที่ดีมากขึน้ แม้ ว่าตลาดภาพยนตร์ ในประเทศไทยยังมีปัญ หาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทัง้ ทาง
ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย แต่บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการปรับตัวของบริ ษัทในการบริ หารคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทุกสื่อ การทํา
การตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย และความแข็งแกร่ งของสื่อภายในที่มีจะเป็ นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ ธุรกิจสามารถเติบโตได้
ต่อเนื่อง
 ธุรกิจกีฬา
ขณะที่คอนเทนต์ด้านกีฬาที่ได้ รับความนิยมในหมู่คนไทย อย่างฟุตบอล มีผ้ นู ําเสนอคอนเทนต์ด้านนี ้จํานวนมาก
แล้ ว บริษัทจึงได้ สร้ างความแตกต่าง และให้ ความสําคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล โดย
-

พัฒนานักกีฬาให้ มีศกั ยภาพสูร่ ะดับสากล สร้ างทีมบาสเกตบอลที่แข็งแกร่ง
จัดการแข่งขันกีฬาหลายระดับในประเทศ ตังแต่
้ ระดับเยาวชน จนถึงระดับอาชีพ
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
ส่งเสริ มทีมบาสเกตบอลไทยให้ เข้ าสูอ่ นั ดับโลก

ซึ่งบริ หารจัดการในรู ปแบบ Sport Entertainment เผยแพร่ การแข่งขัน ผ่านสื่อทัง้ ภายในและภายนอก เพื่ อให้
วงการกีฬาบาสเกตบอลเป็ นที่นิยม รวมถึงจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากีฬา
บาสเกตบอลเป็ นหลัก ซึง่ เชื่อว่าการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวของกีฬาบาสเกตบอล และความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆทัง้
ภาคเอกชน และภาครัฐ ใน 3 – 5 ปี ข้ างหน้ าบาสเกตบอลไทยจะก้ าวสูร่ ะดับสากลมากขึ ้น
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 ธุรกิจเพลง
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคฟั งเพลงผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโซเชียลมีเดีย ยูทปู ไลน์ทีวี ฯลฯ ซึ่งเป็ นบริ การแบบ
ไม่เสียค่าใช้ จ่าย ซึ่งมีผ้ ูบริ โภคเพียงบางส่วนที่ยอมซื อ้ บริ การคอนเทนต์ประเภทเพลง ศิลปิ นจึงกลายเป็ นสื่อหรื อ
ผู้สร้ างสรรค์ผลงานเพลง (Music Creator) ที่ต้องมีผ้ ตู ิดตาม หรื อฐานแฟนคลับ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ รายได้ ในรูปแบบสปอนเซอร์
อีกทางหนึ่ง ค่าย Mono Music จึงเน้ นการออกผลงานโดยการทําแคมเปญและกิจกรรมผ่านออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
การให้ ข้อมูลความเคลื่อนไหวหรื อพัฒนาการการฝึ กซ้ อมของศิลปิ น เพื่อสร้ างความผูกพันกับกลุ่มผู้ฟัง และฐานแฟนคลับ
หรื อการคัดเลือกศิลปิ นที่มีฐานแฟนคลับอยู่ก่อนแล้ ว รวมถึง การเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัทที่ ทําหน้ าที่เผยแพร่ คอนเทนต์
ประเภทเพลง เพื่อให้ ผลงานไปสู่ผ้ ฟู ั งในทุกช่องทาง ทังบริ
้ การดาวน์โหลดดิจิตอล และการฟั งเพลงผ่านคลังเพลงออนไลน์
อย่าง JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify ฯลฯ
 ธุรกิจบันเทิง
แม้ ว่าความต้ องการสื่อบันเทิงประเภทสิ่งพิมพ์จะลดลงตามลําดับ แต่ภาพลักษณ์ ในตราสินค้ า (Brand) ในกลุ่ม
นิตยสารของบริ ษัทยังคงมีมูลค่าที่สามารถพัฒนาบริ การในรู ปแบบดิจิตอลและออนไลน์ อย่าง gossipstar.mthai.com
หรื อ facebook.com/GossipstarFC ฯลฯ ที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ได้ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบธุ ร กิ จ มาตัง้ แต่ ปี 2558 ในส่ ว นของสื่ อ
ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊ค นอกจากการพิจารณาที่คณ
ุ ภาพของเนื ้อหาแล้ ว บริ ษัทยังเน้ นการคัดเลือกนักเขียนที่กําลังเป็ นที่สนใจ
(Influencer) มีแนวทางที่เป็ นเอกลักษณ์ รวมถึงมีฐานแฟนเพจบนโลกออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ าเฉพาะกลุ่มมากขึน้
รวมถึ ง พัฒ นาบริ ก าร Online Digital Book Store ภายใต้ ชื่ อ Mbookstore ที่ ผ้ ูอ่ า นสามารถอ่ า นบนออนไลน์ ผ่ า นหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์ตา่ งๆ
 ธุรกิจเกม
ตลาดอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยถือเป็ นตลาดที่ใหญ่มีมลู ค่าถึง 9,000 ล้ านบาทในปี 2559 โดยเป็ นตลาด
โมบายเกม 3,100 ล้ านบาท และในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตถึงร้ อยละ 30 จากที่ผ่านมา 1-2 ปี ธุรกิจเกมเป็ นส่วนหนึ่งใน
ธุรกิจโมบายของกลุม่ บริษัท มาในปี 2560 ได้ แยกออกมาเป็ นหน่วยธุรกิจที่ชดั เจน เนื่องจากเชื่อว่าธุรกิจเกมออนไลน์จะเป็ น
ธุรกิจ ที่มีศ กั ยภาพสูง ในอนาคต โดยบริ ษัท ได้ เปิ ดตัว เกมแรก คือ Boxing Angel เป็ นรู ป แบบเกมแอคชัน่ แนว RPG
(Role Playing Game) ซึ่งในเดือนแรกที่ให้ บริ การเกมติดอันดับ 3 ของเกมแอคชัน่ ที่ออกใหม่ ในอนาคตจะมุ่งพัฒนาและ
จัดหาเกมใหม่ๆ ซึง่ เป็ นเกมที่มีกลุม่ ผู้เล่นกว้ างขึ ้น รวมถึงเป็ นพันธมิตรการจัดกิจกรรมอีสปอร์ ต (eSports) เพื่อถ่ายทอดการ
แข่งขันต่อไป
 ธุรกิจท่ องเที่ยว
ในส่วนของการบริ การรับจองห้ องพัก และโรงแรม ของโมโน ทราเวล ไม่ได้ มุ่ง เน้ นการแข่งขันโดยตรงกับ
ผู้ให้ บริ การออนไลน์ที่มีศกั ยภาพสูงจากต่างประเทศ แต่เป็ นการให้ บริ การที่เน้ นควบคู่ไปกับการให้ บริ การคอนเทนต์ด้าน
ท่องเที่ยวผ่านออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย มีการทําโปรโมชัน่ กับพันธมิตรเจ้ าของห้ องพัก หรื อโรงแรมโดยเฉพาะ หรื อการ
ทําโปรโมชั่นในแต่ล ะช่วงเทศกาล เพื่อให้ ลูกค้ าได้ รับ สิท ธิ พิเศษกว่า ผู้ใ ห้ บ ริ การรายอื่น รวมถึงการจัด หาบริ การอื่น ๆ
ที่เกี่ย วกับ การท่อ งเที่ย ว อาทิ จองรถ กิจ กรรมท่อ งเที่ย ว การเข้ า ชมการแสดง ฯลฯ โดยมีเจ้ า หน้ า ที่ให้ บ ริ ก ารแบบ
One Stop Service
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน
กลุ่มบริ ษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ ธุรกิจสื่อ (Media Business) และกลุม่ ธุรกิจการให้ บริ การ
คอนเทนต์ (Content Business) แบ่งธุรกิจเป็ น 10 ธุรกิจ ดังนี ้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ 3. ธุรกิจสมัครรับข้ อมูล
ข่าวสาร 4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 5. ธุรกิจภาพยนตร์ 6. ธุรกิจกีฬา 7. ธุรกิจเพลง 8. ธุรกิจบันเทิง 9. ธุรกิจเกม 10. ธุรกิจท่องเที่ยว
โดยมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี ้

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)
1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1.1 ธุรกิจให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจติ อล ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทวั่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
ผลิตและนําเสนอรายการที่มีคณ
ุ ภาพ สร้ างความบันเทิง สาระความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลข
ลําดับการให้ บริ การช่อง 29 ภายใต้ ชื่อ “โมโน ทเวนตีไ้ นน์ ” (MONO29)
ช่ อง MONO29 ดําเนิ นงานออกอากาศอย่างเป็ นทางการ เมื่ อวันที่ 29 เมษายน
2557 ปั จจุบัน อยู่ในกลุ่ม ผู้นํ าธุรกิ จที วี ดิจิ ต อลของประเทศไทยโดยปี 2560 ช่อ ง
MONO29 ยังคงครองเรตติ ้งอันดับ 4 และพร้ อมที่จะมุ่งมัน่ เดินหน้ าอย่างต่อเนื่อง
ไม่ ห ยุ ด ยัง้ ทางสถานีส ร้ า งจุด ยืน ด้ ว ย “หนัง ดี-ซีรี ส ์ด งั ” โดยทํ า สัญ ญาเป็ น
พัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จ ในแบบระยะยาว กับ สตูดิ โอหลัก ผู้ผ ลิต ภาพยนตร์ แ ละซี รีส์ ต่ า งประเทศระดับ ฮอลลี วูด ประเทศ
สหรัฐ อเมริ ก า ได้ แ ก่ Warner Bros. Walt Disney Universal Paramount Sony CBS Miramax และได้ พั น ธมิ ต ร
เพิ่ มเติม คื อ 20th Century Fox ซึ่งจะได้ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ ในปี 2561 โดยภาพยนตร์ และซีรีส์จากสตูดิโอต่างประเทศ
เหล่านี ้ จะเป็ นสัดส่วนหลักถึง 70% ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทังหมด
้

นอกจากนี ้ ยังมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ แก่ รายการข่าว รายการบันเทิง โปรแกรมถ่ายทอดสด
กีฬา การผลิตซีรีส์ไทยด้ วยทีมงานมากประสบการณ์ และเน้ นการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพระดับสูง เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้
กว้ างขึ ้น
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โปรแกรมระดับพรี เมียม ที่คดั สรรมานําเสนอผู้ชม ได้ แก่
Mega Movies
: ภาพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่ที่สร้ างรายได้ Box Office ระดับโลก
Premium Blockbuster

: ภาพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่ และภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวดู

Thailand’s First Premiere

: ภาพยนตร์ โปรเจกต์ยกั ษ์ จากฮอลลีวดู ออกอากาศบนฟรี ทีวีเป็ นครัง้ แรก
และเป็ นช่องแรกในประเทศไทย

Hit Movies

: ภาพยนตร์ คณ
ุ ภาพ หลากหลายแนว จากนักแสดงชื่อดัง

Happy Family Times

: ภาพยนตร์ ดีสําหรับครอบครัว

Midnight Cinema

: ภาพยนตร์ ดี ภาพยนตร์ เด่นรอบดึก

Premium Series

: ซีรีส์สดุ มันส์ ครองเรตติ ้งอันดับต้ นๆของอเมริกา

Super Series

: ซีรีส์สดุ ฮิต

พร้ อมทังมี
้ กิจกรรมทางการตลาด ร่ วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย ลงพื ้นที่ทวั่ ประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29
Movie Preview ตลอดทังปี
้ งานดนตรี หรื อคอนเสิร์ตอย่าง Transmission (EDM Concert), Route66 Songkran Summer
Fest 2017, Single Fest@เชี ย งใหม่ , Wet & Wild Party Concert, คอนเสิ ร์ต อัส นี -วสัน ต์ "ร็ อ คเธอเสมอ", Waterzonic
2017, Season of Love Song 8, Bangkok Countdown 2017 ฯลฯ และมีโอกาสร่ วมงานเทศกาลภาพยนตร์ Bangkok
ASEAN Film Festival 2017 งานนิทรรศกาลระดับโลก AVATAR Discover Pandora Exhibitionรวมถึงงานวิ่งต่างๆ และ
งานแข่งขันไตรกีฬา อาทิ งานบางแสนไตรกีฬา 2017, งาน Toyota Pattaya Triathlon Tour Series by Mama 2017 และ
งาน Pattana Triathlon 2017
ผู้ชมสามารถรับชมได้ ทางฟรี ทีวี เว็บไซต์ Mono29.com และแอพพลิเคชัน่ Mono29 ทังระบบ
้
iOS และ Android
1.2 ธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเป็ นผู้ ผลิ ต และสร้ างสรรค์
รายการโทรทัศน์ ประเภทบันเทิงมาตัง้ แต่ปี 2553 ช่ อง MONO PLUS (โมโน
พลั ส) ความสนุกไม่มีวันจบ ตอกยํ า้ ความแรง เสิร์ฟเนื อ้ หาสนุก มี คุณ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง
MONO PLUS เริ่ มต้ นด้ วยแนวคิดของช่องในรู ปแบบ “ความสนุ กไม่ มี วันจบ” นํ าเสนอรายการโทรทัศน์ ที่เน้ น
้
คุณภาพซึ่งถ่ายทําด้ วยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์ระดับพรี เมี่ยม ทังภาพยนตร์
ละครไทย ซีรีส์ทั ้งไทยและต่างประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตี ้และรายการกีฬา ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ ทางระบบ
C-Band ได้ แก่ จานดํา Hisattel Ideasat Infosat Leotech PSI Thaisat เคเบิลทีวีทั่วประเทศ กล่อง IPTV ของ 3BB และ
TOT อีกทังรั้ บชมได้ ทางเว็บไซต์ http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชัว่ โมง
รายได้ หลักของธุรกิจสื่อทีวี MONO29 และ MONO PLUS มาจากการขายเวลาโฆษณาให้ แก่ผ้ สู นับสนุนรายการ
(Sponsor) หรื อเจ้ าของสินค้ า โดยเป็ นการขายโฆษณาในรู ปแบบซือ้ ช่วงเวลา การไท-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื น้ ที่
แสดงตราสินค้ า
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2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัท เป็ นผู้จ ดั หาข้ อ มูล ข่า วสาร และสาระบัน เทิง ผ่า นสื่อ ออนไลน์ พร้ อ มให้ บ ริ ก ารโฆษณาแบบครบวงจร
(Total Online Marketing Solution) กั บ บริ ษั ท คู่ ค้ า ตั ง้ แต่ ว างแผนแคมเปญ และบริ ก ารพื น้ ที่ โ ฆษณ าให้ ตรงกั บ
กลุม่ เป้าหมาย
ทั ้งนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มุ่งพัฒนาและสร้ างสรรค์ ริ ช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรู ปแบบ Video ที่รับชมแบบ
ไม่เสียค่าใช้ จ่ายซึ่งผู้ชมสามารถเลือกชมได้ ตามที่ต้องการ และมีรายได้ จากการโฆษณาในรู ปแบบ Advertising Video
On Demand (AVOD) ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ ส่วนแบ่งรายได้ จากโฆษณาตามจํานวนผู้ชมรับชมวิดีโอ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมี
บริ การต่างๆ ได้ แก่
Mthai.com เป็ นเว็บไซต์ด้านบุคคลและสังคมของประเทศไทย ที่มีเนื ้อหาหลากหลาย ครอบคลุมในหมวดบันเทิง
ข่า ว กีฬ า ผู้ห ญิง ผู้ช าย วัย รุ่ น และอื่น ๆ และให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบ Online Media ซึ่ง ในปี 2560 มีผ้ ูเยี่ย มชม
เว็บไซต์เฉลี่ยจํานวน 25 ล้ านคน ต่อเดือน (อ้ างอิงจาก Google Display Network)
Seeme.me เป็ นเว็บ ไซต์ว ิด ีโ อออนไลน์ค ณ
ุ ภาพ ที ่เริ่ ม เปิ ดให้ บ ริ ก ารในปลายปี 2560 นํ า เสนอเนื ้อหาข้ อ มูล
ข่าวสาร และความบันเทิง จากคอนเทนต์ภายในของกลุ่มบริ ษัท รวมถึง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ผู ลิตคอนเทนต์ภายนอก
ที่มีศกั ยภาพ และ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ที่ถกู ต้ องมาร่ วมเป็ นพันธมิตร โดยให้ บริ การในรู ปแบบ Advertising Video
On Demand (AVOD) ในปี 2560 มีผ้ เู ยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเป็ นจํานวน 9 ล้ านคนต่อเดือน (อ้ างอิงจาก Google
Display Network)
Seeme.me on Application

3. ธุรกิจสมัครรั บข้ อมูลข่ าวสาร (Content Subscription Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษ ัท เป็ นผู้จ ดั หาข้ อ มูล ข่า วสาร และสาระบัน เทิง ผ่า นสมาร์ ท ดีไ วซ์ต ่า งๆ ซึ่ง เป็ นการนํ า เสนอคอนเทนต์
Video ในรู ป แบบการบอกรับ สมาชิก มีทั ้งการให้ บ ริ การแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สามารถ
สมัค รสมาชิก เพื่อ ชมคอนเทนต์แ บบไม่จํา กัด ตามระยะเวลากํา หนด หรื อ แบบ Transactional Video on Demand
(TVOD) การชมแบบรายคอนเทนต์หรื อรายครัง้ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีบริ การต่างๆ ได้ แก่
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Monomaxxx เป็ นบริ ก าร Online Movie Streaming ที่ใ ห้ บ ริ ก ารชมภาพยนตร์ อ อนไลน์แ บบถูก ลิข สิท ธิ์ ด้ ว ย
ภาพยนตร์ และซีรีส์จากทังในและต่
้
างประเทศมากกว่า 14,000 ชัว่ โมง ทังภาพยนตร์
้
ฟอร์ มยักษ์ ภาพยนตร์ ที่ได้ รับ
รางวัล ภาพยนตร์ นอกกระแส หรื อ เฉพาะกลุ่ม การ์ ตนู ซีรีส์ และสารคดีต่างๆ ซึ่งรองรับการใช้ งานทุกอุป กรณ์
อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ ททีวี สมาร์ ทโฟน รวมถึงสมาร์ ทดีไวซ์อื่นๆ อาทิ Android box Chromecast ฯลฯ และ
รองรับทังระบบปฏิ
้
บตั ิการ iOS และ Android
Mono Mobile เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล ความบัน เทิง ในรู ป แบบที่ต อบสนองไลฟ์ สไตล์ค นรุ่ น ใหม่ที่ใ ช้ ชีวิต อย่า ง
สะดวกและรวดเร็ วผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้ บริ การทั ้งในรู ปแบบ Short Message Service (SMS), บริ การ
Interactive โดยการโหวตหรื อ แสดงความคิด เห็น ผ่า นหน้ า จอโทรทัศ น์, บริ ก ารเสีย งตอบรับ อัต โนมัติ (IVR)
ภายใต้ หมายเลข *336, บริ การ Mobile Site รองรับการเข้ าชมคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึง บริ การ
Tutor Me เป็ นบริ การคลังความรู้ ที่เรี ยนได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา กับการเรี ยนการสอนออนไลน์ในรู ปแบบ Edutainment
ที่น่าสนใจ หลากหลายสาขาวิชา โดยผู้สอนที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานันๆ
้
Mono Astro เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการพยากรณ์จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์ ชื่อดัง ผ่านระบบออนไลน์
(Online Horoscope) ซึ่งลูกค้ าสามารถเข้ าถึงการพยากรณ์ได้ โดยง่าย กับแอพพลิเคชัน่ Neptune ดูดวงออนไลน์
ศูน ย์รวมนักพยากรณ์ มากที่สดุ ในประเทศไทยกว่า 100 ท่าน จากหลากหลายศาสตร์ แ ห่งการพยากรณ์ อาทิ
โหราศาสตร์ ไทย ไพ่ยิบซี ฮวงจุ้ย ฯลฯ สําหรับลูกค้ าที่ต้องการปรึกษาด้ านชีวิตและธุรกิจ หรื อข้ อแนะนําในการ
ตัดสินใจเรื่ องต่างๆ อีกทั ้ง ได้ รวบรวมคอนเทนต์การพยากรณ์ นําเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีผ้ เู ข้ าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ ้น
อันดับต้ นๆ ของประเทศอย่าง https://horoscope.mthai.com และการบริ การในรู ปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลกู ค้ าสามารถเลือกรับคําพยากรณ์ได้ รายวันตามนักพยากรณ์หรื อศาสตร์ ที่ได้ เลือกไว้
บริการด้ านสื่อและคอนเทนต์ ความบันเทิงในต่ างประเทศ
ประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
ปี 2560 ถือว่าเป็ นโอกาสทางธุรกิจที่ดีในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หลังจากพรรคสัน นิบ าต
แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ชนะการเลือกตั ้ง รัฐบาลใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายด้ าน มีการส่งเสริ มการ
ใช้ เงินสกุลพม่า (เงินจัต) ทําให้ ค่าเงินของเมียนมาร์ แข็งแกร่ งขึน้ กว่าปี ก่อน และคาดการณ์ ว่าจะมีเสถี ยรภาพเพิ่มขึน้
ในปี ถัดไป นอกจากนี ้ ยังมีนโยบายและออกกฎหมายต่างๆ เปิ ดโอกาสและดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้ เข้ ามาลงทุน
อย่า งเต็ม ที ่ เมื ่อ พิจ ารณามูล ค่า การลงทุน ในเมีย นมาร์ ถือ ว่า ประเทศไทยเข้ า ไปลงทุน สูง เป็ นอัน ดับ สอง รองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้ ว่าในเชิงข้ อมูลพื ้นฐานจะอยู่อนั ดับ สาม แต่หากพิจารณาข้ อมูลที่แท้ จริ งจะเห็นว่าบริ ษัท
ต่างชาติหลายรายใช้ บริ ษัทของสิงคโปร์ เข้ าไปลงทุนแทน
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สําหรับเศรษฐกิจของเมียนมาร์ มีอ ตั ราการเติบโตช้ ากว่าปี ก่อนเล็กน้ อย อัน เนื่องมาจากนโยบายบางประการ
กระทบบางภาคธุรกิจที่อาจชะลอตัว เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคและปรับกระบวนการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น แต่สําหรับ
ธุรกิจโทรคมนาคม Viettel ได้ เข้ ามาเป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายที่ 4 ของประเทศ และเริ่ ม
เปิ ดให้ บริ การภายใต้ ชื่อ MyTel ในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะทําให้ ตลาดโทรคมนาคมเติบโตและมีการแข่งขันสูง
ส่งผลทางบวกให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกเพิ่มขึ ้น และธุรกิจบริ การด้ านข้ อมูล MVAS ประเภท SMS ถือว่ายังไปได้ ดี เนื่องจาก
ชาวเมียนมาร์ มีรายได้ ไม่สงู นัก เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตขั ้นพื ้นฐานยังไม่ครอบคลุมและมีค่าใช้ จ่ายที่แพงมาก บริ การรับส่ง
ข้ อมูลแบบ SMS จึงเป็ นที่นิยม เพราะประหยัดและรวดเร็ ว
ในส่วนธุรกิจให้ บริ การข้ อมูลในเมียนมาร์ ของบริ ษัท ดําเนินธุรกิจในนามบริ ษัทแม่ Mono Technology PCL. ได้
ร่ ว มมือ กับ ผู้ให้ บ ริ การโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ Telenor Myanmar และ Ooredoo ในการพัฒ นาคอนเทนต์เพิ่มมากขึ ้น และ
ปั จจุบ ันมีการเซ็นสัญ ญาระยะยาวกับ พันธมิตรด้ านคอนเทนต์ที่แ ข็งแกร่ งในเมียนมาร์ อยู่หลายราย รวมถึงมีโอกาส
ได้ ทําโปรเจคพิเศษต่างๆ ร่ วมกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลและเอกชนอีกด้ วย ในอนาคตหน่วยธุรกิจในเมียนมาร์ วางแผน
นําธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจในประเทศไทย ไปใช้ เป็ นโมเดลการทําธุรกิจที่เมียนมาร์ เพิ่มขึ ้น
4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เป็ นผู้ให้ บริ การสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น Mono Fresh 91.5 FM ภายใต้ คอนเซปต์ “Music Station เพราะ
ทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” สําหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทั ้งไทยและสากล ซึ่งสามารถรับฟั งผ่านช่องทางออนไลน์
ได้ ทาง monofresh915.com และแอพพลิเคชัน่ Mono Fresh เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งสามารถรับฟั งได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาผ่านสมาร์ ทโฟน
รวมถึงร่ วมพุดคุยกับเหล่าดีเจสวยหล่อได้ ทาง facebook.com/MonoFresh91.5
ในปี 2560 บริ ษัทเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้ วยการร่ วมมือกับพันธมิตร ธนาคารออมสินจัดการแสดงคอนเสิร์ต ทั ้งหมด
7 คอนเสิร์ต 2 รอบการแสดง ในงาน GSB 2 Tone Concert และ Mono Fresh 2 Tone Concert โดยมีค อนเซ็ป ต์นํา
2 ศิลปิ นต่างขัวดนตรี
้
โคจรมาพบกัน อาทิ พีธ พีระ - บุรินทร์ บุญวิสทุ ธิ์ , ป๊ อด ธนชัย อุชชิน - สิงโต นําโชค โดยจัดขึ ้นที่
Mono29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ และเปิ ดปรากฏการณ์ ใหม่ของการแสดงคอนเสิร์ตที่ตกแต่งแสงสีผ่าน LED 270 องศา
ที่สวยงาม
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กลุ่มธุรกิจการให้ บริการคอนเทนต์ (Content Business)
5. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับภาพยนตร์ ครบวงจร โดยบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จํากัด ตังแต่
้ การผลิตและสร้ างสรรค์
างประเทศ โดยมีการ
ภาพยนตร์ คณ
ุ ภาพหลากหลายแนว การจัดซื ้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จากค่ายภาพยนตร์ ชนนํ
ั ้ าทังในและต่
้
นําออกฉายในโรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ ฟรี ทีวี อินเทอร์ เน็ต และขายลิขสิทธิ์ ไปยังตลาดต่างประเทศผ่าน
เทศกาลภาพยนตร์ ต่างๆ อีกทัง้ ยังจัดหาและจัดซื อ้ ลิขสิท ธิ์ ภ าพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรายการที่ น่าสนใจ เพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจสื่อทีวีของบริษัท ซึง่ ออกอากาศผ่านช่อง MONO29 และ MONO PLUS และสื่อทางอินเทอร์ เน็ต
ในปี 2560 บริ ษัท ทีโมเมนต์ จํากัด ค่ายภาพยนตร์ น้องใหม่ เปิ ดตัวภาพยนตร์ เรื่ องแรก โอเวอร์ ไซส์..ทลายพุง ซึ่ง
เป็ นภาพยนตร์ แ นวตลกที่ได้ 2 ผู้กํากับ ใหม่อย่าง ชานนท์ ยิ่งยง และภูวนิตย์ ผลดี พร้ อ มด้ วยนักแสดงร่ างใหญ่ อาทิ
โอ๊ ต ปราโมทย์ ปาทาน, เอ็ดดี ้ สมยศ มาตุเรศ และนางเอกเชอรี น ณัฐจารี หรเวชกุล ที่มาสร้ างเสียงหัวเราะให้ กับผู้ชม
ุ ภาพ สดใหม่ และเข้ าถึงกลุม่ ผู้ชม
ด้ วยความมุง่ หวังผลักดันภาพยนตร์ ไทยให้ เติบโต สร้ างสรรค์ผลงานที่มีคณ
นอกจากนี ้ บริ ษัทเป็ นพันธมิตรกับ ค่ายภาพยนตร์ ชั ้นนํา หรื อ ผู้ผลิตผลงานคุณ ภาพต่างๆ ทั ้งในประเทศ ได้ แ ก่
สหมงคลฟิ ล์ม, ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์ เทนเมนท์, พระนครฟิ ลม์, การ์ ตูนคลับ, และต่างประเทศ ได้ แก่ ทางยุโรป-อเมริ กา
Europacorp, Altitude Films, Lotus Entertainment, The Solution, Bloom Media ทางเกาหลี Lotte Entertainment,
JTBC, CJ Entertainment ทางจี น ฮ่ อ งกงและญี่ ปุ่ น Golden Network, China Huace Film & TV, Pegasus Motion
Pictures, Edko Films, Toei Animation และผู้ให้ บ ริ การสารคดี ทั่วโลกจาก National Geographic Documentary Club
(Movies Matter) ฯลฯ
และภาพยนตร์ ต่างประเทศที่นําเข้ าฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2560 มีจํานวนรวม 16 เรื่ อง ล้ วนเป็ นภาพยนตร์ คณ
ุ ภาพ
ภาพยนตร์ ที่เป็ นที่นิยม หรื อภาพยนตร์ ที่ได้ รับรางวัลจากเทศกาลหนัง ซึ่งได้ รับความสนใจจากผู้ชมเป็ นอย่างดี และมีแผน
ที่จะนําภาพยนตร์ ตา่ งชาติที่มีคณ
ุ ภาพทังจากฮอลลี
้
วดู และเอเชีย เข้ ามาฉายในโรงภาพยนตร์ อย่างต่อเนื่องในปี 2561
ภาพยนตร์ ต่างประเทศที่เข้ าฉายปี 2560
Railroad Tigers – เฉินหลง ใหญ่-ปล้ น-ฟั ด

Revolt – สงครามจักรกลเอเลีย่ นพิฆาต

Sleepless – คืนเดือดคนระหํ่า

The Battleship Island – เดอะ แบทเทิลชิป ไอส์แลนด์

Will You Be There – อัศจรรย์รักข้ ามกาลเวลา

Silence – ศรัทธาไม่เงียบ

Attraction – มหาวิบตั ิเอเลีย่ นถล่มโลก

The Hitman's Bodyguard – แสบ ซ่าส์ แบบว่าบอดี ้การ์ ด

Her love boils bathwater – 60 วัน เราจะมีกนั ตลอดไป

Killing Ground – แดนระยํา

Sagrada Reset – เมืองมหัศจรรย์ คนเปลี่ยนเวลา

Leatherface – #สิงหาสับ2017

Sagrada Reset 2 – อวสานคนเปลี่ยนเวลา

Renegades – เรเนเกดส์ ทีมยุทธการล่าโคตรทองใต้ สมุทร

47 Meters Down – 47 ดิ่งลึกเฉียดนรก

Suburbicon – พ่อบ้ านซ่า บ้ าดีเดือด
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6. ธุรกิจกีฬา (Sports Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
Mono Sports Entertainment มุ่ ง เน้ นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม วงการกี ฬ า และบริ ห ารจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
บาสเกตบอล ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวางมากขึ ้น ในรู ปแบบ Sport Entertainment ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ บาสเกตบอล
เป็ นอี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กของกี ฬ าอาชี พ ที่ ได้ รับ ความนิ ย ม และถ่ า ยทอดออกอากาศผ่า นสื่ อ ต่ า งๆของกลุ่ม บริ ษั ท อย่า ง
MONO29, MONO PLUS และ Mthai.com
ในปี 2560 บริ ษัทเป็ นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันบาสเกตบอล โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ แก่ การกีฬา
แห่งประเทศไทย (SAT), สมาคมบาสเกตบอลอาชี พ ไทย (TBA), สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน หรื อ สพฐ (OBEC) ร่วมกันจัดลีกบาสเกตบอลขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นเวที
ให้ นกั กีฬาและเยาวชนได้ ฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในการก้ าวสูร่ ะดับสากล โดยมีลีกสําคัญ ดังนี ้
Thailand Basketball Super League (TBSL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 7 มกราคม – 5 เมษายน 2560 มีทีมจาก
ประเทศไทย และต่างประเทศ อย่าง สิงค์โปร์ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ รวม 10 ทีม เป็ นรายการที่ทีมโมโนแวมไพร์
บาสเกตบอลคลับ สามารถคว้ าแชมป์ได้ สําเร็จ
Thailand Basketball League (TBL) ช่ ว งเวลาการแข่ งขัน 13 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2560 เป็ นลี ก การ
แข่งขันระดับอาชีพที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย ทีมเข้ าร่วม 8 ทีม เพื่อพัฒนาวงการบาสเกตบอล และนักกีฬาอาชีพ
ให้ มีความสามารถในระดับแถวหน้ าของอาเซียน และสนับสนุนการส่งทีมเข้ าร่วมการแข่งขันในลีกระดับภูมิภาค
Thailand Basketball Development League (TBDL) ช่ ว งเวลาการแข่ ง ขั น 22 กั น ยายน - 1 ตุ ล าคม
2560 เป็ นรายการใหม่ที่เปิ ดโอกาสให้ นกั กีฬารุ่นใหม่ เติบโตในวงการบาสเกตบอลในอนาคต และยังได้ ผ้ เู ล่นที่มี
พัฒนาการที่ดีมาเสริมทีม
7. ธุรกิจเพลง (Music Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงในนามค่ าย โมโน มิวสิค ทังการร่
้
วมงาน
กับศิลปิ นนอกค่ายผู้มีประสบการณ์ ในวงการเพลง ในโปรเจคพิเศษ และการเปิ ดตัวศิลปิ นใหม่ ที่ได้ รับการฝึ กฝนอย่างมี
คุณ ภาพ ทัง้ แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่ อสร้ างทางเลือกที่แตกต่างให้ กับกลุ่มผู้ฟัง ปั จจุบัน บริ ษั ทเน้ นการให้ บริ การใน
รู ป แบบดิ จิ ตอล ทัง้ บริ ก ารดาวน์ โหลดเพลง เสียงรอสาย การบริ ก ารผ่ านคลังเพลงออนไลน์ ที่ เป็ นที่ นิ ยม อาทิ JOOX,
iTunes, Apple Music, Spotify รวม ถึ งมี ช่ อ งท างติ ด ต าม ผ ล งาน ศิ ล ปิ น พู ด คุ ย อั พ เด ท ข่ าวส ารผ่ าน ท าง
facebook.com/monomusic หรื อ Official Channel บน youtube.com/MrMonoMusic
สําหรับการบริ หารจัดการนักแสดงและศิลปิ น ดําเนินงานโดย โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ เน้ นการคัดสรรผู้ที่มีบคุ ลิกดี มี
ลักษณะโดดเด่น มี ความสามารถหลากหลาย และสร้ างโอกาส ประสบการณ์ การทํ างานในฐานะนักแสดงซี รีส์ ช่อ ง
MONO29 ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ศิลปิ นเพลง ดีเจ รวมถึงงานอื่นในวงการบันเทิง ผลักดันให้ ศิลปิ นเป็ นที่ร้ ูจกั ผ่านสื่อโซเชียล
มีเดีย สร้ างฐานแฟนคลับหรื อผู้ติดตามผลงาน เพื่อให้ สามารถต่อยอดในงานวงการบันเทิงด้ านอื่นๆ
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8. ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายคอนเทนต์ในรู ปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทัง้ หนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ค ที่นําเสนอ เนื อ้ หา
สาระความบันเทิงซึ่งครอบคลุมไลฟ์สไตล์และเนื ้อหาหลากหลายแนว ที่ได้ รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้ าของผลงานที่มี
ชื่อเสียงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ อีกทัง้ พัฒนาต่อยอดในรู ปแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์และสมาร์ ทโฟน ภายใต้ ชื่อ
Mbookstore ซึง่ เป็ นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีบริการต่างๆ ดังนี ้
กลุ่มนิตยสาร
นิตยสารรั ช (Rush)
เป็ นนิต ยสารไลฟ์ สไตล์สํา หรับ ผู้ช าย วางจํา หน่า ยเป็ นรายเดือ น นํา เสนอภาพของ
เหล่าดารา นางแบบที่มีชื่อ รวมถึงเนื ้อหาที่เกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี
นิตยสารอะลัวร์ (A’Lure)
เป็ นนิตยสารรายสองเดือน นําเสนอแฟชัน่ เซ็กซี่นางแบบอะลัวร์ (A’Lure Girls) โดยเน้ น
การถ่ายทอดความสวยงามอย่างมีศิลปะ หลากหลายสไตล์
นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star)
เป็ นนิตยสารบันเทิงแนวปาปารัชชี่ (Paparazzi) ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงครัง้ แรก
เมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจําหน่ายเป็ นรายปั กษ์ นําเสนอคอนเทนต์รูปแบบสื่อบันเทิง
ออนไลน์ที่มีผ้ ตู ิดตามผ่านโซเชียลมีเดียกว่า 2 ล้ านกว่าคน โดยยังคงนําเสนอทุกเรื่ องราว
ในวงการบันเทิง
นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope)
เป็ นนิตยสารรายสองเดือน ที่นําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ทังไทยและต่
้
างประเทศ
โดยเน้ นทังภาพยนตร์
้
ชื่อดังและภาพยนตร์ นอกกระแส
นิตยสารแคมปั ส สตาร์ (Campus Star)
เป็ นนิ ต ยสารแจกฟรี รายเดื อ น ที่ นํ า เสนอเรื่ อ งราวทัง้ ในและนอกรัว้ มหาวิ ท ยาลัย ของ
นักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาต่าง
สถาบัน
นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature)
เป็ น E-magazine รายเดือน แนวสตรี ทแฟชัน่ ของเหล่าบรรดาศิลปิ นเซเลบริ ตี ้เมืองไทย
เพื่อให้ สาวกได้ อพั เดทความเคลื่อนไหวของแฟชัน่ มิกซ์แอนด์แมตช์ตามเหล่าศิลปิ นคนโปรด
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กลุ่มหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ค
ภายใต้ สํานักพิ มพ์ ในเครื อ โมโน พับ ลิชชิ่ง ประกอบด้ วย 5 สํานักพิ มพ์ ซึ่งผลิตหนังสื อและพ็อ คเก็ตบุ๊คที่ ได้ รับ
ลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้ าของผลงานที่มีชื่อเสียงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ตามแนวของแต่ละสํานักพิมพ์ ดังนี ้
สํานั กพิมพ์ เฮอร์ (Her Publishing) นําเสนอเนื ้อหาที่แสดงถึงตัวตนของผู้หญิ งยุคปั จจุบนั
สะท้ อนถึงความเข้ มแข็งในความอ่อนโยน ความเข้ าใจชีวิตและทัศนคติที่มีต่อสังคม ผ่าน
เรื่ องราวร่วมสมัย
สํานักพิมพ์ โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) นําเสนอเนื ้อหาด้ านความเชื่อ โหราศาสตร์
การพยากรณ์ ฮวงจุ้ ย และการเสริ ม สร้ า งพลัง ชีวิต ด้ ว ยธรรมชาติ ครบทุก เรื่ องราวการ
ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้ องตามหลักราศีธาตุ
สํานักพิมพ์ แม็กซ์ (Maxx Publishing) นําเสนอนิยายแปลจากต่างประเทศทังฝั
้ ่ งเอเชีย และ
ตะวัน ตก ซึ่ง คัด สรรมาโดยเฉพาะ เป็ นแนวสืบ สวนสอบสวน อาชญากรรม สยองขวัญ
ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส
สํานั กพิมพ์ กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) นําเสนอหนังสือที่ถ่ายทอดความลุ่มหลงใน
เรื่ องราวเฉพาะด้ านที่น่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง
หรื อไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ที่สะท้ อนความสนุก การสร้ างสรรค์ หรื อสร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ อู า่ น
สํา นั ก พิม พ์ มูฟ (Move Publishing) นํา เสนอหนัง สือ ประเภทหลัก การและแนวคิดการ
บริ ห ารธุ รกิ จ ปรั ช ญาองค์ ก ร จากนัก บริ ห ารและบุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เพื่ อ นํ าไปสู่ก ารเพิ่ ม
ศักยภาพ การพัฒนาตนเอง หรื อจุดประกายความฝั น ความคิดสร้ างสรรค์
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารจัด การประกวด GSB Gen by Campus Star 2017 ซึ่งถื อ เป็ นปี ที่ 2 เป็ นเวที ที่ เปิ ด
โอกาสให้ นิสิต นักศึกษาได้ แสดงความสามารถ และพัฒนาบุคลิภาพของตนเอง โดยจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค ทังภาค
้
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ และถือเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์นิตยสาร และบริการต่างๆ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ วัยรุ่น ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายอีกทางหนึง่
9. ธุรกิจเกม (Game Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
Mono Play มุง่ มัน่ พัฒนาบริการความบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม ที่ผ้ เู ล่นสามารถสนุกกับเกมประเภทต่างๆ ผ่าน
สมาร์ ทโฟน ทัง้ เกมแคชชวล เกมแอคชัน่ เกมอาร์ พีจี ฯลฯ ซึ่งถือเป็ นกิจกรรมที่ได้ รับความนิยมในทุกเพศ ทุกวัย โดยผู้เล่น
สามารถติ ด ตามเกมที่ บ ริ ษั ท ให้ บ ริ การได้ ผ่า นทาง Monogame.in.th และดาวน์ โหลดแอพพลิเคชั่น เกมได้ ทัง้ ในระบบ
Android และ iOS
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ในปี 2560 บริ ษัทได้ เปิ ดตัวเกม Boxing Angel ซึ่งเป็ นเกมแอคชัน่ แบบอาร์ พีจี ที่ให้ ผ้ เู ล่นสวมบทบาทเป็ นนักมวย
สาวต่อสู้บนเวที ซึง่ ได้ รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบตัวละครทังภาพและเสี
้
ยงแบบอนิเมะ ในปั จจุบนั มียอด Download กว่า
200,000 Downloads นอกจากนี ้ ยังมีเกมอื่นๆ ที่ น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ TBL Slam ที่ส่งเสริ มการแข่งขัน Thailand
Basketball League สนุกกับการแข่งบาสเก็ตบอลแบบ 2 VS 2 และสามารถแต่งภาพเพื่ อสร้ างตัวผู้เล่นของคุณ ได้ เอง
ทั ้งนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทเน้ นการให้ บริ การเกมในรู ปแบบเกมบุฟเฟต์ และการเติมเงินเพื่อซื ้อไอเทมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
ตัวละครในเกม ซึ่งในอนาคต บริ ษัทพร้ อมที่จะพัฒนาเกมใหม่ๆ รวมถึงการจัดการแข่งขันแบบทัวร์ นาเมนต์ เพื่อสร้ างฐาน
แฟนเกมให้ ขยายวงกว้ างมากยิ่งขึ ้น
10. ธุรกิจท่ องเที่ยว (Travel Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
Mono Travel ให้ บริ การด้ านท่องเที่ยว ทัง้ บริ การจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตัว๋ เครื่ องบินผ่านออนไลน์
(Online Hotel Booking) แบบครบวงจร โดยให้ บริ การกับกลุ่มลูกค้ าชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ประเทศแถบอาเซียน หรื อประเทศอื่นๆทัว่ โลก รวมถึงแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆ เช่น สถานที่
ท่องเที่ยวสําหรับคูร่ ัก ครอบครัว หมูค่ ณะ หรื อกําลังเป็ นที่นิยม เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจในทุกช่วงเวลาท่องเที่ยว ซึง่
ให้ บริ การผ่านเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึงยังเปิ ดช่องทางนําเสนอคอนเทนต์ และร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียที่มีผ้ ตู ิดตามกว่า 500,000 คน ทาง facebook.com/HotelsThailand
นอกจากนี ้ บริษัทยังพัฒนาบริการการจองตัว๋ ในรูปแบบ อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) สําหรับการจําหน่ายตัว๋ ชมการ
แข่งขันกีฬา และตัว๋ ชมคอนเสิร์ต เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในเครื ออีกทางหนึง่
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
สําหรับธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก บริ ษัทให้ ความสําคัญ กับการพัฒ นาและจัดหา
คอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดทํา รวบรวม และผลิตคอนเทนท์ด้านต่างๆ อาทิ ทีมผลิตรายการโทรทัศน์
ช่อง โมโนทเวนตี ้ไนน์ (MONO29) ทีมผลิตเพลงค่ายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร์ ค่ายทีโมเมนต์ ทีมผลิตนิตยสาร
กอซซิป สตาร์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ดําเนินการจัดซือ้ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ต่างๆ ทัง้ จากในและต่างประเทศ รวมถึง
ร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรื อการจ้ างบริ ษัทภายนอกเพื่อผลิตรายการต่างๆ ทําให้ คอนเทนท์มีความหลากหลายและ
ตอบสนองในทุกความต้ องการของผู้บริ โภค
บริ ษัทนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การซึ่งเป็ นคอนเทนท์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอร์ เน็ตทีวี และอุปกรณ์ สื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ บริ ษัทได้ มีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่ องมือ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมต่อและส่งข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ า โดยคํานึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพของ
ระบบ และความรวดเร็วในการให้ บริ การ
บริษัทมีคดั เลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในสายงานเข้ ามาร่วมงาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ในทุกด้ าน ทัง้ บุคลากรเบือ้ งหน้ า อาทิ ศิลปิ น นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ได้ มีการจัดอบรมและพัฒนาการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจต่างๆ ภายใต้ นโยบายบริ หารความเสี่ยง มีการวางแผนบริ หารจัดการ ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงให้ อ ยู่ในระดับ ที่เหมาะสม โดยการดูแ ลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งมีห น้ า ที่รายงานสถานะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท มีดงั นี ้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจทีวี
การแข่งขันของธุรกิจทีวีในปี ที่ผ่านมา การแข่งขันเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างช่องที่เป็ นเจ้ าตลาดเดิม
กับช่องทีวีดิจิตอลที่เป็ นรายใหม่ยงั เป็ นไปอย่างดุเดือดและสูสีกนั มากระหว่างอัน ดับ 1 - 5 แต่ละช่อ งต้ องใช้ กลยุท ธ์
ต่างๆ ในการดึงดูดผู้ชม ด้ วยการปรับรายการให้ เป็ นที่สนใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้ องใช้ เม็ดเงินจํานวนมากเพื่อจัดหา
คอนเทนต์หรื อผลิตรายการให้ ตรงใจผู้ชม โดยมีเป้ าหมายสร้ างระดับความนิยมของช่องให้ นําหน้ าจากช่องอื่นๆ ซึ่งจะ
ทําให้ ช่องมีอํานาจในการเจรจาและกําหนดราคาขายโฆษณากับบริ ษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และเจ้ าของสินค้ าที่
ต้ องการลงซื ้อสื่อโฆษณาทีวีได้ มากขึ ้น
สําหรับ กลุ่ม บริ ษัท มีช่องทีวีให้ บ ริ การอยู่สองช่องด้ ว ยกัน คือ ช่อ ง MONO29 และทีวีด าวเทีย มช่อ ง MONO
PLUS ได้ วางแนวทางและกลยุทธ์ ที่ชดั เจนตั ้งแต่เริ่ มแรก ที่จะเสนอคอนเทนต์ความบันเทิงผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ และ
รายการที่มีคณ
ุ ภาพระดับโลกให้ แก่ผ้ ชู มต่อเนื่อง และตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ให้ บริ การช่อง MONO29 ได้ รับความนิยม
สูง ขึ ้นเรื่ อ ยๆ ทํ าให้ ห ลายช่อ งปรับ กลยุท ธ์ ห นั มาซื ้อภาพยนตร์ เพื่อ ลงช่อ งมากขึ ้น แต่อ ย่างไรก็ต าม บริ ษัท ฯ ได้ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั พันธมิตรทางการค้ ากับสตูดิโอใหญ่ระดับโลก (Major Studio) หลายแห่งเพิ่มขึ ้น มีการทําสัญญาซื ้อ
ขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่พิเศษกว่าที่อื่น ในลักษณะที่เป็ น First Premiere หรื อออกอากาศทางโทรทัศน์บนช่องฟรี ทีวี
MONO29 เป็ นที่แรกตามระยะเวลาของลิขสิทธิ์ โดยเน้ นหนังที่มีความสดใหม่ที่ทํารายได้ และได้ รับความนิยมเท่านั ้น
และเนื่องจากช่องวางกลยุทธ์ ที่มนั่ คงไว้ ตั ้งแต่วนั แรกของการออกอากาศ ที่จะนําเสนอหนังดี ซีรีส์ดงั ทําให้ ช่องมีคลัง
หนัง คุณ ภาพ มีค วามหลากหลายและจํ า นวนมากที่ส ดุ เมื ่อ เทีย บกับ ทุก ช่อ ง ด้ ว ยข้ อ ได้ เปรี ย บดัง กล่า ว ทํ า ให้ บ ริ ษัท
สามารถต่อรองทังในด้
้ านการจัดซื ้อคอนเทนต์ และกําหนดราคาขายโฆษณากับคู่ค้าได้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคํานึงถึงผู้ชม โดยมีการวิเคราะห์ผงั รายการโดยใช้ ระบบ AI (Artificial Intelligence) ซึ่ง
เป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชม ทําให้ จดั สรรหนังมาลงช่องได้ อย่างเหมาะสม
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ สี ่ งผลถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
การพัฒนาก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลต่อการใช้ ชีวิตของคนในสังคม
อย่างมาก ทุกคนสามารถเข้ าถึงคอนเทนต์ผ่านการใช้ งานสมาร์ ทโฟนได้ อย่างรวดเร็ วและมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ ้น
เรื่ อ ยๆ ธุรกิจด้ านออนไลน์ ข องกลุ่มจึงได้ พัฒ นาและปรับ รู ปแบบการให้ บ ริ การให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงและตรงกับ
พฤติกรรมความต้ องการของลูกค้ า อย่างเช่น ลดการดูโทรทัศน์น้อยลงและหันไปดูผ่านออนไลน์มากขึ ้น จากแนวโน้ มการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมดัง กล่ า ว ทางบริ ษั ท จึ ง ได้ เพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารผ่ า นแพลตฟอร์ ม ที่ เป็ นออนไลน์ ใ นชื่ อ
Seeme.me หรื อวิดีโอพอร์ ทลั เพื่อรองรับการเติบโตการใช้ งานผ่านสมาร์ ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ และเป็ นวิดีโอพอร์ ทลั
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 3 ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 32

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ที่ มี รูป แบบแตกต่างจาก Youtube หรื อ LINE TV เพราะเจ้ า ของคอนเทนต์ ส ามารถกํ า หนดราคาโฆษณาเอง ดังนัน้
ด้ วยความเชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีที่มีตงแต่
ั ้ แรกตังบริ
้ ษัท ทําให้ สามารถปรับธุรกิจมาเป็ นดิจิตอลได้ โดยง่าย อีกทัง้
สามารถเชื่อมโยงแพลตฟอร์ มต่างๆ ที่มีอยู่ เข้ าด้ วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ นจุดแข็งและข้ อได้ เปรี ยบของบริ ษัท
1.3 ความเสี่ยงจากปั ญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในปี ที่ผ่านมา มีการละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพยนตร์ ในหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ เป็ น
หนึ่งในคอนเทนต์ ห ลัก สํ าหรั บ การดํ าเนิ น ธุรกิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท โมโน โดยทางบริ ษั ท มี ก ารตัง้ หน่ ว ยงานกฎหมายเพื่ อ
ตรวจสอบว่ามีผ้ นู ําคอนเทนต์ของบริ ษัทไปเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาต รวมถึงมีการเขียนโปรแกรมใช้ งานระบบตรวจสอบ
การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนต์ของบริ ษัท ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการค้ นหาเว็บละเมิดลิขสิทธิ์ ต่างๆ เพื่อเก็บหลักฐานที่จําเป็ น
สําหรับใช้ ดําเนินการทางด้ านกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริ ษัท และยังมีระบบป้องกันด้ วยการจํากัดสิทธิ
ของผู้ใช้ งานการเข้ าถึง คอนเทนต์ต่างๆของบริ ษัท มีการใช้ ระบบ DRM (Digital Rights Management) ซึง่ เป็ นระบบที่ต้อง
มีการเข้ ารหัส ไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ กําหนดสิทธิการใช้ งานควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูล และป้องกันการคัดลอก
นอกจากนี ้ ยังได้ เข้ าร่ วมกับทางสมาพันธ์ ภ าพยนตร์ และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรวมถึงการรวมตัวกันกับ ค่าย
ภาพยนตร์ ที่อ ยู่ในประเทศไทย เพื่อ วางแผนและจัด ทํา ระบบเพื่อ ตรวจสอบการละเมิดสิท ธิแ ละร่ ว มกํา หนดนโยบาย
ระยะยาว เพื่อจัดการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยปั จจุบนั ทาง กสทช. และหน่วยงานราชการเข้ ามาให้ ความสําคัญกับปั ญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ ้น รวมทังมี
้ การตังหน่
้ วยงานที่ดแู ล พร้ อมมีบทลงโทษชัดเจน จึงคาดว่าปั ญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
นันจะลดน้
้
อยลง
2. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คอนเทนต์หลักของธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทโมโน คือ ภาพยนตร์ และซีรีส์จากต่างประเทศ ซึ่งในการทําสัญญาซื ้อ
ลิขสิทธิ์ ต่างๆ จากต่างประเทศ จะกําหนดเป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเป็ นสิ่งที่
ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทังปั
้ จจัยพื ้นฐานทาง
เศรษฐกิ จ ในประเทศ นโยบายการเงิน และการคลัง ภาวะเศรษฐกิ จ โลก การคาดการณ์ แ ละการเก็ งกํ าไร เสถี ยรภาพ
การเมืองในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นนัน้ ก่อให้ เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะก่อให้ เกิดผล
กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ แม้ ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็
สามารถบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยใช้ เครื่ องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยง โดยการ
ทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward FX) เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
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3. ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอาํ นาจกําหนดนโยบายการบริหาร
นายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ 66.30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 50 เป็ นเสียงข้ างมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ควบคุมนโยบายและการบริ หารงานในบริ ษัทได้ ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับ
้ ้ บริ ษัทได้ จัดโครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบอํานาจแก่กรรมการและผู้บริ หารอย่างชัดเจน มีการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้ าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ิรายการ
ต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้ างบริ ษัทผู้ชํานาญการจาก
ภายนอกที่เป็ นอิสระ และขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่
ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 3 ปั จจัยความเสี่ยง หน้ า 34

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

4. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรั พย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สนิ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
255.76
เป็ นเจ้ าของ
บางส่ ว นติ ด ภาระคํ า้ ประกั น เงิ น กู้ ยื ม
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 250 ล้ าน
2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร
322.27
เป็ นเจ้ าของ
บาท
และสินทรัพย์เช่า
3. อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง และ
เครื่ องใช้ สํานักงาน

99.80

4. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

72.35

เป็ นเจ้ าของ / เช่าซื ้อ บางส่วนติดภาระคํ ้าประกันสัญ ญาเช่า
ซือ้ /ลีสซิ่งที่ทําไว้ กับบริ ษั ทลีสซิ่ง วงเงิน
28.05 ล้ านบาท

5. ยานพาหนะ

9.47

เป็ นเจ้ าของ / เช่าซื ้อ บางส่วนติดภาระคํ ้าประกันสัญ ญาเช่า
ซื อ้ /ลี ส ซิ่ ง ที่ ทํ า ไว้ กั บ สถาบั น การเงิ น
วงเงิน 1.52 ล้ านบาท

6. สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้

0.90

รวม

เป็ นเจ้ าของ

760.55

4.2 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ นเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เว็ บ ไซต์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ลิ ข สิ ท ธิ์
ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ รายละเอียดมีดงั นี ้
รายการ
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินจ่ายล่วงหน้ าและงานระหว่างผลิต
รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดการตัดจําหน่ าย
(ล้ านบาท)
32.22
ตัดจําหน่ายตามอายุการให้ ประโยชน์
1,262.09

ตัดจําหน่ายตามอายุสญ
ั ญา / ตามอายุการให้ ประโยชน์

197.22

ตัดจําหน่ายตามอายุสญ
ั ญา / ตามอายุการให้ ประโยชน์

34.74

ตัดจําหน่ายตามอายุสญ
ั ญา / ตามอายุการให้ ประโยชน์

731.83
2,258.10
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4.3 สัญญาที่สาํ คัญของบริษัท
4.3.1 สัญญาเช่ า
บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยทําสัญ ญาเช่าพื น้ ที่อาคารเพื่ อใช้ เป็ นที่ตัง้ สํานักงานใหญ่ โดยทําสัญ ญาเช่ากับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี ้
คู่สัญญา

สถานที่เช่ า

ระยะเวลาการเช่ า
จํานวนปี ที่เช่ า
วันเริ่ม
3 ปี
1-ต.ค.-60

วันสิน้ สุด
30-ก.ย.-63

พืน้ ที่
(ตร.ม.)
98

1.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 501

2.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 502

3 ปี

1-ก.ย.-59

31-ส.ค.-62

91

3.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 505

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

100

4.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 507

3 ปี

1-ก.พ.-60

31-ม.ค.-63

40

5.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 508

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

138

6.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 509

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

119

7.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 510

2 ปี 11 เดือน 15 วัน

15-มิ.ย.-60

31-พ.ค.-63

94

8.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 511

3 ปี

1-ก.ย.-59

31-ส.ค.-62

119

9.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 512

3 ปี

1-ก.ย.-59

31-ส.ค.-62

119

10.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 513

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

106

11.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 517

3 ปี

1-ก.ย.-59

31-ส.ค.-62

35

12.
13.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด
บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 5 ห้ อง 519
ชัน้ 11

3 ปี
3 ปี

1-ต.ค.-60
1-ก.ย.-59

30-ก.ย.-63
31-ส.ค.-62

111
1,417

14.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 12 ห้ อง 1202B

3 ปี

1-ก.ย.-60

31-ส.ค.-63

260

15.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1404B

3 ปี

1-ก.ค.-60

30-มิ.ย.-63

110

16.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1401C

3 ปี

1-ส.ค.-60

31-ก.ค.-63

98

17.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1401 B

3 ปี

1-พ.ย.-60

31-ต.ค.-63

169

18.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 16

3 ปี

1-มิ.ย.-60

31-พ.ค.-63

1,417

19.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 17

3 ปี

1-มี.ค.-60

29-ก.พ.-63

1,417

20.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ 31

2 ปี

1-ม.ค.-60

31-ธ.ค.-62

1,788

21.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ R1 ห้ อง UPS

3 ปี

1-พ.ค.-60

30-เม.ย.-63

53

22.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ R2 ห้ อง R201

3 ปี

1-ธ.ค.-59

30-พ.ย.-62

342

23.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ R2 ห้ อง R202

3 ปี

1-ต.ค.-59

30-ก.ย.-62

60

24.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P1 ห้ อง 1

2 ปี

1-ก.พ.-59

31-ม.ค.-61

21

25.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P3 ห้ อง 2

2 ปี

1-ส.ค.-59

31-ก.ค.-61

21

26.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P5 ห้ อง 9

2 ปี

1-เม.ย.-59

31-มี.ค.-61

12

27.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P5 ห้ อง 7

2 ปี

1-มิ.ย.-59

31-พ.ค.-61

15

28.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P8 ห้ อง 15

2 ปี

1-ส.ค.-59

31-ก.ค.-61

11

29.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P9 ห้ อง 18

2 ปี 26 วัน

6-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

21

30.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P9 ห้ อง 19

2 ปี 26 วัน

6-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

11

31.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชัน้ P9 ห้ อง 20

2 ปี 26 วัน

6-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

11

32.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ชันดาดฟ
้
้ าติดตังจานดาวเที
้
ยม

2 ปี 17 วัน

15-มี.ค.-59

31-มี.ค.-61

-

33.

บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

พื ้นที่ปิดป้ายหน้ าอาคาร

3 ปี

1-ก.พ.-58

31-ม.ค.-61

-

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หน้ า 36
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4.3.2

สัญญาให้ บริการกับผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
1) สัญญากับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) (ต่ อมาบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) โอนสิทธิรับเงินให้ แก่ บริษัท ไมโม่ เทค จํากัด)
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้ บริการเสริม
ประเภท SMS WAP
MMS และ VOICE

ให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้ า เริ่ ม 1 กรกฎาคม 2553 โดยสัญ ญามีระยะเวลา 1 ปี
ทัง้ นี ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญ ญา ให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS
สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้ บริการ SMS

บริ ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ ความ (SMS: Short เริ่ ม 1 เมษายน 2557 โดยสัญ ญามี ระยะเวลา 1 ปี
Message Service) ผ่ า น เค รื อข่ า ย ทัง้ นี ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญ ญา ให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS
สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 6 เดือน

2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอ๊ คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้ บริการข้ อมูล ให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้ า เริ่ ม 1 มิ ถุน ายน 2550 โดยสัญ ญามี ระยะเวลา 2 ปี
(Content Provider
ทัง้ นี ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญ ญา ให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
Access Agreement)
สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้ บริการข้ อมูล ให้ บริ การข้ อมูลด้ วยเสียงทางโทรศัพท์ เริ่ ม 1 มิ ถุน ายน 2548 โดยสัญ ญามี ระยะเวลา 1 ปี
ทางเสียงด้ วยโทรศัพท์ ผ่ านโครงข่ ายโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ของ ทัง้ นี ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญ ญา ให้
(AUDIOTEXT)
ดีแทคโดยใช้ เลขหมาย 1900-xxx-xxx สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้ บริการ SMS

บริ ก ารรั บ ส่ ง ข้ อ ความ (SMS: Short เริ่ ม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญ ญามี ระยะเวลา 1 ปี
Message Service) ผ่ า น เค รื อข่ า ย ทัง้ นี ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญ ญา ให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 1 ปี

3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้ บริการข้ อมูล ให้ บริ การข้ อมูลด้ วยเสียงทางโทรศัพท์ เริ่ ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญ ญามีระยะเวลา 1 ปี
ทางเสียงด้ วยโทรศัพท์ ผ่านโครงข่ ายโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ของ ทัง้ นี ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญ ญา ให้
(AUDIOTEXT)
ทรูโดยใช้ เลขหมาย 1900-xxx-xxx
สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้ บริการข้ อมูล ให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้ า เริ่ ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญ ญามีระยะเวลา 1 ปี
ทัง้ นี ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญ ญา ให้
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move
สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 1 ปี
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4) สัญญากับบริษัท เรี ยลมูฟ จํากัด
สัญญา
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้ บริการข้ อมูล ให้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศแก่ลกู ค้ าที่ เริ่ ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ทางโทรศัพท์
ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ น ที่ ของ ทังนี
้ ้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
เรี ยลมูฟ
สัญญามีผลใช้ ได้ อตั โนมัติตอ่ ไปอีกทุกๆ 1 ปี
5) สัญญากับบริษัท ทศท คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สัญญา
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้ บริการข้ อมูล ให้ บริ การข้ อมูลด้ วยเสียงทางโทรศัพท์ เริ่ ม 11 กั น ยายน 2546 ถึ ง 11 กั น ยายน 2561 มี
ทางเสียงด้ วยโทรศัพท์ ผ่านเลขหมาย 1900-xxx-xxx
อายุสญ
ั ญา 15 ปี
4.3.3

สัญญาอื่นๆ
1) สัญญาออกอากาศทีวีดจิ ติ อล
สัญญา

สัญญาใช้ บริการ
ช่องสัญญาณดาวเทียมกับ
บมจ. ไทยคม

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช้ ออกอากาศรายการที วี ผ่ า น เริ่ ม วัน ที่ 25 เมษายน 2560 และสิ น้ สุด วัน ที่
ด าวเที ย ม ภ าย ใต้ ช่ อ งสั ญ ญ าณ 24 เมษายน 2561 คู่สัญ ญาสามารถต่ออายุ
ได้ ตามความตกลงร่วมกัน
KU-Band, C-Band

เพื่อใช้ บริ การรวมสัญญาณและบริ การ เริ่ ม วัน ที่ 25 เมษายน 2560 และสิ น้ สุด วัน ที่
สัญญาใช้ บริการรวม
24 เมษายน 2561 คู่สัญ ญาสามารถต่ออายุ
สัญญาณ กับบจก. ทีซี บรอด โครงข่ายโทรทัศน์
ได้ ตามความตกลงร่วมกัน
คาสติ ้ง
สัญญาเช่าใช้ บริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้ คลื่น
ความถี่ภาคพื ้นดินในระบบ
ดิจิตอลประเภทมาตรฐาน
ความคมชัดปกติ

บริ การแปลงรหัสสัญ ญาณ การบี บอัด เริ่ ม วัน ที่ 17 มกราคม 2557 และสิ น้ สุด วัน ที่
รวมสั ญ ญ าณ และผสมสั ญ ญ าณ 31 พฤษภาคม 2571 คู่ สัญ ญาสามารถต่ อ
โทรทัศน์ ตลอดจนแปลงความถี่ และส่ง อายุได้ ตามความตกลงร่วมกัน
สัญ ญาณโทรทัศ น์ ที่ บี บ อัด แล้ ว ไปยัง
สถานี เครื อข่ า ย เพื่ อให้ สั ญ ญ าณ
โทรทัศน์สามารถออกอากาศไปยังพื ้นที่
ต่างๆ ของประเทศไทย

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม
สัญญา
สัญญาใช้ บริการ
ช่องสัญญาณดาวเทียมกับ
บจก. พีเอสไอ บรอดคาสติ ้ง

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช้ ออกอากาศรายการที วี ผ่ า น เริ่ ม วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน 2560 และสิ น้ สุด วัน ที่
ด า วเที ย ม ภ า ย ใต้ ช่ อ งสั ญ ญ า ณ 31พฤษภาคม 2561 คู่ สัญ ญาสามารถต่ อ
อายุได้ ตามความตกลงร่วมกัน
C-Band
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3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรื อโทรทัศน์
ช่องโมโน พลัสกับ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
บัน ทึกข้ อ ตกลงผลิตรายการ
เพื่ อ ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ 91.5 MHz.
ระบบ F.M.

รายละเอียดบริการ
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรทัศ น์ ภ าคพื น้ ดิ น ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจ
ระดับ ชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดปกติ ช่องรายการ 29 โมโน ทีวี
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารก ระจ าย เสี ย งห รื อ
โทรทัศน์ช่องรายการโมโน พลัส

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ ม วัน ที่ 25 เมษายน 2557 และสิ น้ สุด วัน ที่
24 เมษายน 2572

เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2559 และสิ ้นสุดวันที่ 24
มีนาคม 2564

เ พื่ อ อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง ส ถ า นี เริ่ มวันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ ้นสุดวันที่ 31
วิทยุกระจายเสียง และดําเนินรายการ ธันวาคม 2561
เพื่ อ โฆษณาเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน
เป็ นประจําทุกวัน

4) สัญญากรมธรรม์ ประกันภัยทรั พย์ สนิ
ประเภท
กรมธรรม์

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม์
บมจ.
ประกัน
กรุงเทพ
ความเสี่ยง ประกันภัย
ภัยทรัพย์สนิ

ทุน
ประกัน

ทรั พย์ สนิ ที่เอาประกันภัย

(ล้ านบาท)

1. เฟอร์ นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตัง้ ตรึ งตรา
ส่ว นต่ อ เติ ม ต่ า งๆ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ สํ า นั ก งาน เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า
ต่างๆ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(SERVER)
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อมอุป กรณ์ รวมถึ ง
ทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิดที่เป็ นของผู้เอา
ประกันภัยที่ใช้ สําหรับประกอบกิจการ
- พื น้ ที่เช่าชัน้ 5,11,12,14,16,17,31,R2
อาคารจัสมินฯ
- บ้ านเช่าซอยโลตัส หมูบ่ ้ านสี่ไชยทอง

ระยะเวลา
ประกันภัย

135.74 28 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2561

ผู้เอา
ประกันภัย
บมจ.โมโน
เทคโนโลยี
จํากัด และ/หรื อ
บริษัทในเครื อ
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ประเภท
กรมธรรม์

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม์
ประกัน
ความเสี่ยง
ภัยทรัพย์สนิ
(ต่อ)

กรมธรรม์
บมจ.ทิพย
ประกัน
ประกันภัย
ความเสี่ยง
ภัยทรัพย์สนิ

ทุน
ประกัน

ทรั พย์ สนิ ที่เอาประกันภัย

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผู้เอา
ประกันภัย

311.52 31 มี.ค. 2560 -

บจก. โมโน
โปรดักชัน่

(ล้ านบาท)

- SERVER ที่ KSC อาคารเจนี วา ชัน้ 8
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ
ชัน้ 5,6,8 / ช่อง 9 / NTT บางนา / INET
ตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ชัน้ 10 / สถานี
วิทยุกระจายเสียงยานเกราะ
2. สต๊ อ กสิน ค้ าและของรางวัล หนังสื อ
เครื่ องใช้ สํานักงานบริเวณพื ้นที่เช่า
- ห้ อ งเก็บ ของ อาคารจัส มิ น ฯ ชัน้ PG,
P3, P5, P8, P9
1. สิ่ ง ปลู ก สร้ างตั ว อาคาร Studio (ไม่
รวมรากฐาน), ส่ว นปรั บ ปรุ ง อาคาร,
สนามกีฬา, อาคารสตูดิโอ และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ
2. เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ ส่ ว น ต่ อ เติ ม ต่ า งๆ
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ สํานักงาน
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์ แม่
ข่ า ย (SERVER) คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อม
อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิด
ที่เป็ นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้ สําหรับ
ประกอบกิจการ

31 มี.ค. 2561

4.4 สิทธิประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด บริ ษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็ นเจ้ าของระบบ
Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเป็ นระบบที่ ใช้ ในการส่งข้ อมูล (Content) ผ่านโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่
ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ ดังนี ้
1. เลขที่บัตรส่ งเสริม :
1029(7)/2554
2. วันที่ตามบัตรส่ งเสริม :
11 มกราคม 2554
3. ประเภทกิจการที่ได้ รับการส่ งเสริม : กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
4. สิทธิและประโยชน์ สาํ คัญที่ได้ รับการส่ งเสริม :
4.1 ได้ รับอนุญาตนําคนต่างด้ าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผู้ชํานาญการ คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคล
ทังสองประเภทนี
้
้ เข้ ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาให้ อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
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4.2 ให้ คนต่างด้ าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผู้ชํานาญการที่ได้ รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักร ได้ รับอนุญาตทํางาน
เฉพาะตําแหน่งหน้ าที่การทํางานที่คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนให้ ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้ รับ
อนุญาตให้ อยูใ่ นราชอาณาจักร
4.3 ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรที่ใช้ ในกิจการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิตลอดระยะเวลาที่
ได้ รับการส่งเสริม
4.4 ได้ รับ ยกเว้ น ภาษี เ งิน ได้ น ิต ิบ คุ คล สํ า หรับ กํ า ไรสุท ธิที ่ไ ด้ จ ากการประกอบกิจ การที ่ไ ด้ รับ การส่ง เสริ ม มี
กําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ
4.5 ได้ รับ ยกเว้ นไม่ต้องนํ าเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับ การส่งเสริ ม ซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงิน ได้ นิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ้ ไู ด้ รับการส่งเสริมได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลนัน้
5. เงื่อนไขที่สาํ คัญเฉพาะโครงการ :
5.1 เครื่ องจักรที่ใช้ ในกิจการที่ได้ รับการส่งเสริมต้ องเป็ นเครื่ องจักรใหม่
5.2 จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จพร้ อมที่จะเปิ ดดําเนินการได้ ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วนั ที่
ออกบัตรส่งเสริม
5.3 จะต้ องมีทนุ จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 8 ล้ านบาท โดยจะต้ องชําระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิ ดดําเนินการ
5.4 บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทยจะต้ องถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
5.5 จะต้ องดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ ม ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
5.5.1 ชนิดของกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
5.5.2 จะต้ องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ แก่ การพัฒนารู ปแบบ (Modeling) การศึกษาความต้ องการ
(Requirement Analysis) การออกแบบซอฟต์แวร์ (Design) การพัฒนาและการสร้ างสรรค์ โปรแกรม
ซอฟต์ แ วร์ และงาน Digital Content (Implementation) การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์ แ วร์
(Program and System Testing) การประยุกต์ใช้ ระบบซอฟต์แวร์ และการเผยแพร่งาน Digital Content
(Deployment) และการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์ หรื องาน Digital Content (Configuration
and Change Management)
5.6 จะต้ องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้ านบาท
5.7 จะต้ องดําเนินการให้ ได้ ใบรับรองมาตรฐานจากสํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ หรื อให้ ได้ รับ
ใบรับรองคุณ ภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรื อเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับ
แต่วันที่ เปิ ดดํ าเนิ นการ หากไม่สามารถดํ าเนิ นการได้ ภ ายในกํ าหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิ กถอนสิทธิ และ
ประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นเวลา 1 ปี
5.8 สําหรับโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่พฒ
ั นาเสร็ จและจําหน่ายอยู่ก่อนขอรับการส่งเสริ มไม่อนุมตั ิให้ รวมอยู่ในโครงการ
ที่ได้ รับการส่งเสริ ม
5.9 รายได้ จากการจําหน่ายหรื อการให้ บริ การอันเป็ นผลงานที่เกี่ยวข้ องกับซอฟต์แวร์ ที่ได้ รับการส่งเสริ มโดยตรง
ถือเป็ นรายได้ ที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
5.10ไม่อนุญาตให้ พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ ที่เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อขัดต่อศีลธรรม และจารี ตประเพณี
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้ องจากบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน 2 แห่ง ดังนี ้
1. เดือนมิถนุ ายน 2558 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ในคดีแพ่งและคดีอาญา
คดีแพ่ง เดือนมกราคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชันต้
้ นมีคําพิพากษา
ให้ บริ ษัทชําระเงินพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยให้ แก่โจทก์ ซึง่ ในเดือนเมษายน 2560 บริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อเดือน
มกราคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้ มีคําพิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์ บริ ษัทจึงไม่ต้องชําระค่าเสียหาย
และคดีได้ ถงึ ที่สดุ แล้ ว
คดีอาญา เดือนเมษายน 2560 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง โดยศาลชันต้
้ นมีคําพิพากษา
ให้ บริษัทชําระเงินค่าปรับจํานวน 0.1 ล้ านบาท ซึง่ ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อเดือน
กุม ภาพัน ธ์ 2561 ศาลอุท ธรณ์ ค ดี ชํ านัญ พิ เศษได้ มี คํ า พิ พ ากษาให้ ย กฟ้ องโจทก์ บริ ษั ท จึ งไม่ ต้ อ งชํ าระ
ค่าเสียหาย และคดีได้ ถงึ ที่สดุ แล้ ว
2. เดื อนกรกฎาคม 2560 คดี ฐานละเมิ ดลิขสิทธิ์ การแพร่ ภาพและเสียงในระบบอินเทอร์ เน็ตทางเว็บไซต์ ของบริ ษั ท ใน
คดีอาญา โดยเดือนธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลางได้ ประทับรับฟ้อง ปั จจุบนั
คดีอยูร่ ะหว่างการสืบพยาน
ทัง้ 2 แห่ง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท เชื่อว่าจะไม่ได้ รับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้ องดังกล่าวข้ างต้ น จึงไม่ได้
บันทึกสํารองสําหรับหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ ้นไว้ ในบัญชี และมูลค่าหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ ้น ไม่ได้ มีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมถึง ไม่มีกรณี
พิพาทอื่นใดที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริ ษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
จํานวนและชนิดของหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
MONO
6 มิถนุ ายน 2556
0107555000040
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 16 หมู่ 4
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์ (Media and Content Business)
www.mono.co.th
(66) 2502 0700
(66) 2100 8148
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
หุ้นสามัญจดทะเบียน
หุ้นสามัญชําระแล้ ว
มูลค่าหุ้นละ

519,699,997.50
339,074,022.40
5,196,999,975
3,390,740,224
0.10

บาท
บาท*
หุ้น
หุ้น*
บาท

* ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560

ข้ อมูลทั่วไปของนิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรื อบริษัทย่ อย

ธุรกิจบันเทิง

9,820,000 หุ้น

100%

ธุรกิจภาพยนตร์

8,710,000 หุ้น

บริ ษัท โมโน เจนเนอเรชัน่
จํากัด ถือหุ้น 100%

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 31
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ฟิ ล์ ม จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสําคัญอื่น หน้ า 43

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
สํานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรื อบริษัทย่ อย

ธุรกิจสื่อทีวี

18,200,000 หุ้น

100%

ธุรกิจสื่อทีวี

140,000,000 หุ้น

บริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
ถือหุ้น 100%

ธุรกิจกีฬา

5,000,000 หุ้น

บริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จํากัด
ถือหุ้น 100%

ธุรกิจสนับสนุนด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

80,000 หุ้น

100%

ธุรกิจท่องเที่ยว

4,000,000 หุ้น

100%

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148
สํานักงานสาขา
29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน สปอร์ ต
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 16
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสําคัญอื่น หน้ า 44

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
บริษัท โมโน มิวสิค จํากัด

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรื อบริษัทย่ อย

ธุรกิจเพลง

1,060,000 หุ้น

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุ้น

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุ้น
(เรี ยกชําระร้ อยละ 25)

100%

ธุรกิจบริ หารศิลปิ น

50,000 หุ้น

100%

ธุรกิจภาพยนตร์

2,000,000 หุ้น
(เรี ยกชําระร้ อยละ 45)

100%

ธุรกิจเกม

50,000 หุ้น
(เรี ยกชําระร้ อยละ 50)

100%

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดโิ อ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท ทีโมเมนต์ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เพลย์ จํากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสําคัญอื่น หน้ า 45

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรื อบริษัทย่ อย

ธุรกิจการพยากรณ์

50,000 หุ้น
(เรี ยกชําระร้ อยละ 50)

100%

ลงทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

25,000,000 หุ้น

100%

อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

10,000 หุ้น

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น 99%
บริ ษัท โมโน เจนเนอเรชัน่
จํากัด ถือหุ้น 1%

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

อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

เงินลงทุน
300,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อ 10,000,000 บาท

100%

Yunnan Mono Digital Technology
Company Limited (บริษัทร่ วมทุน)

อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

5,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ
(เรี ยกชําระร้ อยละ 62.5)

Mono Technology
Hong Kong Limited
ถือหุ้น 42%

ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
บริษัท โมโน แอสโทร จํากัด

ประเภทธุรกิจ

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสาร (66) 2100 8148

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

บริษัทที่หยุดดําเนินกิจการ
PT. Mono Technology Indonesia
rd

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

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

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสําคัญอื่น หน้ า 46

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสาร (66) 0 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 0 2264-9090
โทรสาร (66) 0 2264-0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด
21 ซอยอํานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (66) 0 2693-2036
โทรสาร (66) 0 2693-4189
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บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชําระแล้ ว
:
หุ้นสามัญจดทะเบียน
:
หุ้นสามัญชําระแล้ ว
:
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท

519,699,997.50
339,074,022.40
5,196,999,975
3,390,740,224

บาท
บาท
หุ้น
หุ้น

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2559 - 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 498,499,997.50 บาท และทุนชําระแล้ ว 320,093,553.70 บาท
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 143,000,000 หุ้น
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด รวม 8 ราย โดยเป็ นหุ้นที่ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งมีมติอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 265,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อทีวี
และภาพยนตร์ ทําให้ บริษัทมีทนุ ชําระแล้ วเป็ น 334,393,553.70 บาท
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 12,200,000
บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 122,000,000 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่อนุมตั ิในการประชุมสามัญประจําปี 2559 อีกทัง้ มีมติเพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 33,400,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 334,000,000 หุ้น ทําให้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 498,499,997.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จํานวน 519,699,997.50 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ณ วัน ที่ 4 ตุลาคม 2560 บริ ษั ทมี ทุน ชํ าระแล้ วเพิ่มขึน้ 4,680,468.70 บาท เนื่ องมาจากการใช้ สิท ธิ แปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) จํานวน 46,664,694 หน่วย คิดเป็ นหุ้นสามัญ 46,804,687 หุ้น ทําให้ บริ ษัทมีทนุ ชําระ
แล้ วเป็ น 339,074,022.40 บาท
ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 บริ ษัทมีทนุ ชําระแล้ วเพิ่มขึ ้น 644.80 บาท เนื่องมาจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ (MONO-W1) จํ า นวน 6,430 หน่ ว ย คิ ด เป็ นหุ้ นสามั ญ 6,448 หุ้ น ทํ า ให้ บริ ษั ทมี ทุ น ชํ า ระแล้ วเป็ น
339,074,667.20 บาท
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7.2 ผู้ถือหุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นาย พิชญ์ โพธารามิก

จํานวนหุ้นที่ถอื ร้ อยละของจํานวนหุ้นทัง้ หมด
2,248,121,980

66.30

2. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา

50,795,900

1.50

3. นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์

50,000,000

1.47

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

49,383,820

1.46

5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- เคแทม โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จํากัด
6. กองทุนเปิ ด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี ้ ฟั นด์

49,259,200

1.45

40,668,900

1.20

7. กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

39,934,000

1.18

8. นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ

29,324,500

0.86

9. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

23,632,600

0.70

22,900,000

0.68

786,719,324

23.20

3,390,740,224

100.00

10. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (MONO-W1) จํานวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
บริ ษั ท ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัต ราส่ว น 14 หุ้น สามัญ เดิ มต่อ 15 หน่วยใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ในปี
2557 – 2560 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิแล้ วสะสมรวม 67,606,686 หน่วย และมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่ได้ มีการใช้ สทิ ธิคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,432,395,941 หน่วย
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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (MONO-W1)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ :

1,500,002,627 หน่วย

จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ :

ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ :

5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ :

17 ตุลาคม 2557

วันที่เริ่มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ :

4 พฤศจิกายน 2557

วันครบกําหนดอายุ และวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย : 17 ตุลาคม 2562
วันใช้ สทิ ธิครัง้ แรก :

30 ธันวาคม 2557

อัตราการใช้ สิทธิ :

1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1.003 หุ้นสามัญ

ราคาใช้ สทิ ธิ :

2.492 บาท/หุ้น

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสํารองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น การดํารงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนาคต หรื อเพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท การจ่ายปั นผลประจําปี ของ
บริ ษัท ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมี
อํานาจอนุมัติให้ จ่ายเงินปั นผลได้ เป็ นครั ง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ ได้ แล้ วรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
สําหรับบริ ษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริ ษัทย่อยนันๆ
้
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยดังกล่าวข้ างต้ นได้ ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
แต่ละบริ ษัทย่อยนัน้

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ า 50

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ท่าน โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ โดยมี
รายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ตําแหน่ ง

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

8. นายปรี ชา ลีละศิธร
9. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

จํานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จํานวนการประชุมทัง้ หมด
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

โดยมีนางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ เป็ นเลขานุการบริ ษั ท และนางสาวสรัญ ญา อมรรัตนสุชาติ เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัท
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 10 มกราคม 2560 มี ม ติ แ ต่งตัง้ กรรมการชุด ย่อ ยแทน
กรรมการที่ลาออก 3 ตําแหน่ง ดังนี ้
1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร จากตําแหน่งกรรมการบริหารแต่งตังเป็
้ น ประธานกรรมการบริหาร
้ ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร แต่งตังให้
3. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้ นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
เป็ นกรรมการ แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการท่านเดิม
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชญ์ โพธารามิก นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โด ลี นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ กรรมการสองในสี่
คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
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วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริษัท
ในการประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํ าปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตํ าแหน่ งเป็ นจํ านวน 1 ใน 3 ของจํ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจ
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ หารและ
ฝ่ ายจัดการจัดทํา โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
3. กํากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อ
บุคคลใด ๆ ซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ดงั กล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษั ทอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ ของบริ ษั ท แผนการดํ าเนิน งานและ
งบประมาณของบริษัท
5. ดําเนิ นการให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยนํ าระบบงานบัญ ชี ที่ เหมาะสมและมี ประสิท ธิ ภ าพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้ มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้ มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ างผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนํ าเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
8. จัดให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และการปรับใช้ นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกกลุ่มด้ วยความ
เป็ นธรรม
9. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ าม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํ า กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที ่มีก ารแก้ ไ ขเพิ ่ม เติม ) พระราชบัญ ญัต ิห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เข้ าดํารงตําแหน่งในกรณี ที่
ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นําเสนอ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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10. แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และกํ าหนดอํ านาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการชุด ย่อ ยดังกล่า ว เพื่ อ ช่วยเหลื อ และสนับ สนุน การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
11. พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนําเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารนัน้
ทั ้งนี ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนั ้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ) อาจมีส่ว นได้ เสีย หรื อ อาจได้ รับ ประโยชน์ ใ นลัก ษณะใดๆ หรื อ อาจมีค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อื่น ใด
กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
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โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท

สํานักประธานกรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หาร

สํานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สํานักประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายซัง โด ลี

ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงินและบัญชี
นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
ผู้อํานวยการ

กลุม่ ปฏิบตั ิการ
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์ เน็ต
นายจิรประวัติ บุณยะเสน
ผู้อํานวยการอาวุโส

ฝ่ ายบริ หารสํานักงาน
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
ผู้อํานวยการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด
นายนวมินทร์ ประสพเนตร
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
ผู้อํานวยการ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นายธีรศักดิ์ ธาราวร
ผู้อํานวยการ

ฝ่ ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร
นายนวมินทร์ ประสพเนตร
(รักษาการ)

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

กลุม่ ธุรกิจต่างประเทศ
นายซัง โด ลี
(รักษาการ)

หมายเหตุ: * บริ ษัทว่าจ้ างบริ ษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มีจํานวน 9 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร

ตําแหน่ ง

1. นายซัง โด ลี

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ

5. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

ผู้อํานวยการอาวุโส กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์ เน็ต

6. นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์

ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ

7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
8. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารสํานักงาน

9. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี

ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้ มีมติแต่งตังนางสาวปิ
้
ติฤดี ศิริสมั พันธ์
เป็ นเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานประจํา ปี ของบริ ษั ท หนัง สือ นัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเก็
้ บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทํา
โดยกรรมการและผู้บริ หารให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วนั ที่
บริษัทได้ รับรายงานนัน้
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ทมี นโยบายกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริ หารระดับ สูง โดยมี การเปรี ยบเทียบกับระดับ ที่
ปฎิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารงอยู่
แต่ละคณะในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2560 มี ม ติ อ นุมัติ ก ารกํ า หนดค่ าตอบแทนกรรมการในวงเงิน ไม่เกิ น
5,000,000 บาท และกํ า หนดค่ า บํ า เหน็ จ กรรมการในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 2,000,000 บาท (เท่ า กั บ ปี 2559) สํ า หรั บ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่าตอบแทนครัง้ ละ
ได้ รับค่าตอบแทนครัง้ ละ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2)
รายชื่อกรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายปี
เบีย้ ประชุม1)
บําเหน็จ
รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
840,000
70,000 910,000

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ

360,000

-

-

30,000

390,000

3. นายซัง โด ลี

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ

240,000

-

-

20,000

260,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ

240,000

240,000

20,000

50,000

550,000

240,000

120,000

20,000

50,000

430,000

240,000

120,000

20,000

40,000

420,000

รวม

2,880,000

480,000

60,000

320,000

3,740,000

8. นายปรี ชา ลีละศิธร
9. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนรายครัง้ ที่เข้ าประชุม
2) ทางบริ ษั ท ไม่ ได้ มี ก ารกํ าหนดค่าตอบแทนให้ กับ คณะกรรมการชุดย่ อ ยอื่ น ๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และไม่มีการกําหนดให้ สิทธิประโยชน์อื่นๆ
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บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริ หารจํานวน 9 ราย สําหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 25.36
ล้ านบาท ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส เบี ้ยเลี ้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม
2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไม่มี
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทํางาน
กับบริษัทในระยะยาว ซึง่ นโยบายของกองทุนเป็ นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขันตํ
้ ่าร้ อยละ 3 ของเงินเดือน หรื อสามารถ
เลือ กอัต ราเงิน สะสมเพิ่ม ได้ แ ต่ต้ อ งไม่เกิน อัต ราเงิน สมทบที่บ ริ ษัท สมทบให้ อีก ส่ว นหนึ่ง เป็ นเงิน สมทบจากบริ ษัท
โดยอ้ างอิงอายุการเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็ นเกณฑ์ และบริ ษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับ
ผู้บริ หารจํานวน 9 ราย สําหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.14 ล้ านบาท
8.5 บุคลากร
1) จํานวนพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริ หาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทังสิ
้ ้น 1,057 คน
ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ กับพนักงาน รวมเป็ นเงินจํานวน 485 ล้ านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ป
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ
หน่ วยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

295

บริษัทในเครื อ

762

รวม

1,057

2) จํานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแบ่งตามสายงานได้ ดงั นี ้
หน่ วยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

หน่วยธุรกิจ
กลุม่ ธุรกิจโมบายอินเทอร์ เน็ต
กลุม่ ธุรกิจระหว่างประเทศ

139
5
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บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

หน่ วยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)

หน่วยงานสนับสนุน
สํานักประธานกรรมการ

12

สํานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

3

กลุม่ ปฏิบตั ิการ

12

ฝ่ ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร

19

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

22

ฝ่ ายบริหารสํานักงาน

50

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

20

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
รวม

5
295

ทั ้งนี ้ นโยบายด้ า นการบริ ห ารค่า ตอบแทนและสวัสดิก าร นโยบายด้ า นความปลอดภัย และชีว อนามัย และ
นโยบายด้ านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฎใน หัวข้ อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ หวั ข้ อย่อย การปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่อยู่บนพื ้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
โดยมีการวางนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน และมีการ
ทบทวนทุกปี นโยบายต่างๆ เผยแพร่ และสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ผ่านทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ ภายในบริ ษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้ านจริ ยธรรม และการอบรมปฐมนิเทศและ
หลักสูตรอื่นๆ นอกจากนี ้ การปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ ได้ มีการติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงาน
กํากับดูแล ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
อย่างสมํ่ าเสมอ รวมถึง บริ ษั ท มุ่งให้ ค วามสําคัญ กับ นโยบาย แนวปฏิ บัติ ในการต่อ ต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัป ชั่น การ
ประเมินความเสี่ยง ติดตามตรวจสอบระบบการทํางานต่างๆ จนได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริต
ทังนี
้ ้ ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริ ษัทประจําปี 2560 อยู่ในระดับดี
เลิศ หรื อ 5 ดาว และยังได้ รับคะแนนเต็มร้ อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นโยบายกํากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสําคัญ 5 หมวด ดังนี ้
 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilties of the Board of Directors)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ั ้ ้นฐาน ได้ แก่ การได้ รับ
และได้ กําหนดแนวทางดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นได้ รับการคุ้มครองสิทธิขนพื
ส่วนแบ่งในกําไร/เงินปั นผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การรับซื ้อหุ้นคืนโดยบริษัท การได้ รับข้ อมูล
บริษัทอย่างเพียงพอถูกต้ องชัดเจน รวมถึงการใช้ สทิ ธิลงคะแนนในเรื่ องที่สําคัญๆ ของบริษัท เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้ อมข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกที่
จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้ และชี ้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนํามาแสดงในวันประชุมด้ วย
เพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าประชุม รวมถึงข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ และ
สิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริ ษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั ้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ ทงั ้
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาวาระก่อนการประชุม
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้ า 59

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(2)

บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ ข้อมูลวัน เวลา และ
สถานที่จดั งาน พร้ อมระบุแผนที่ชดั เจน ซึ่งสถานที่จดั งานสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่
เข้ า ถึ ง บริ ษั ท เปิ ดให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุม อย่ า งน้ อยหนึ่ ง ชั่ว โมง โดยจัด ช่ อ งทางการ
ลงทะเบี ยนสําหรับผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ให้
สํา หรับ กรณีม อบฉัน ทะ และนํา เทคโนโลยีระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) มาใช้ ในการลงทะเบียน การนับ คะแนน
และการแสดงผล เพื่อให้ การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้ องแม่นยํา
(3) ก่อนเริ่ มการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนใน
ข้ อบังคับของบริษัท โดยบริ ษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแต่ละเรื่ องอย่างชัดเจน และจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ น
อิสระ หรื ออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้ วย
(4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุม อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดย
ในระหว่างการประชุม จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง ก่อนจะให้ ลงคะแนน
และสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่รับผิดชอบในสายงานหลัก จะเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
(5) ให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว มีสิทธิออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
(6) ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยง การทํารายการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่ องเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้ องประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนน
เสียงที่ได้ ลงไว้ ล่วงหน้ าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้ งมติของคะแนนเสียงในห้ องประชุมในที่สดุ
(7) แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ภายในวัน ทําการถัดจากวัน ประชุม และบัน ทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อ งครบถ้ วน โดยมีรายชื่ อ
กรรมการที่เข้ าร่วมและไม่เข้ าร่วมประชุม ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคําถามคําตอบระหว่าง
การประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็ จสิ ้น 14 วัน และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าดู
รายงานดังกล่าวได้ ด้วย
(8) เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ ข่าวสาร และไม่กระทําการ
ใดๆ ที่เป็ นการจํากัดสิทธิในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริษัท หรื อปิ ดกันการติ
้
ดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้ วยกัน
(9) จัดให้ มีช่องทางที่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้ อมูลได้ โดยตรงทางไปรษณี ย์อิเล็คทรอนิกส์ (“E-mail” ) ของ
กรรมการอิ ส ระในเรื่ อ งต่ า งๆ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมของกรรมการ การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ และการตรวจสอบ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้ อมูลได้ โดยตรงจากเลขานุการบริษัท
(10) เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม (ถ้ ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่ามีโครงสร้ าง
การดําเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(11) ดํ า เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น แก่ อ งค์ ก ร เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทจัดให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยดําเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคําถามเกี่ยวกับบริ ษัทได้ ล่วงหน้ า
ก่อนการประชุม ซึ่งได้ ประกาศแจ้ งให้ ทราบทัว่ กันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้ าก่อนการประชุม โดย
หลัก เกณฑ์ก ารให้ สิท ธิผ้ ูถือ หุ้น เสนอเรื่ อ งเพื่อ บรรจุเป็ นวาระการประชุม ผู้ถือ หุ้น ได้ เผยแพร่ ไว้ อ ย่างชัด เจนบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย

(2)

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า รั บ เลื อ กเป็ นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ จะต้ อ งมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อสรุ ปคุณสมบัติกรรมการบริ ษัท และต้ องให้ ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่งมอบ
ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอต่อบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ประกาศ
แจ้ งล่วงหน้ าถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ บริ ษั ท จะได้ ดํ า เนิ น การตามกระบวนการสรรหาของบริ ษั ท ผ่ า น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป ทั ้งนี ้ การลงคะแนนเสียงเลือ กตั ้งกรรมการในที่ป ระชุม
บริ ษัทจัดให้ มีการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

(3)

ดําเนิ นการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบี ยบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิ ญ ประชุมเสมอ และมี นโยบายที่จะไม่เพิ่ ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบ
วาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ

(4)

เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทังหมด
้
ในหนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้ เอง รวมทังเป็
้ นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่

(5)

กําหนดให้ กรรมการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานการมีส่วนได้ เสียต่อเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
ธุ ร กรรมที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท และบัน ทึ ก ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ

(6)

กําหนดนโยบายเก็บรักษาข้ อมูลและการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อความเป็ นธรรม
ต่อ ผู้ถือ หุ้น เผยแพร่ น โยบายและแจ้ ง เตือ นไม่ให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ ห าร พนักงาน และบุค คลที่เกี่ย วข้ อ ง
ได้ แก่ คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ ข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญต่อการซื ้อขายหุ้นของ
บริ ษัท และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น บริ ษัท และยังไม่ได้ เปิ ดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บ ริ หารที่
ได้ รับทราบข้ อมูลภายในจะต้ องระงับการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ก่อนที่บริ ษัทจะมีการเผยแพร่ ข้อมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรื อข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์
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(7)

กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง จะต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่ง
อยู่ เมื่อเข้ ารับตําแหน่งภายใน 30 วันทําการ นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องแจ้ งเกี่ยวกับการซื ้อ
หรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทําการซื ้อขายต่อคณะกรรมการหรื อผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย เพื่อรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ เมื่อมีการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ ทัง้ นี ้
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

(8)

เปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ าข่ายต้ องขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น โดยชี ้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการทํา
รายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ พิจารณาและนําเสนอต่อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น เพื่อ
อนุมตั ิก่อนการทํารายการ ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยดําเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความมีจริ ยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริ ษัทมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่ อเป็ นแนวทางปฎิบัติอย่างเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ต่อกลุ่มทัง้
ภายนอกและภายในบริ ษั ท ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ถื อ หุ้น ลูกค้ า พนักงาน เจ้ า หนี ้ คู่ค้ า และคู่แ ข่ง องค์ ก รกํ า กับ ดูแ ลและ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม
กําหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ ละกลุ่ม ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เน้ น ความโปร่ งใสในการเปิ ดเผยข้ อ มูลที่สําคัญ ทั ้งข้ อ มูลทางการเงิน และข้ อ มูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อ ผู้ถือหุ้น
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้ งข้ อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
การแจ้ ง ข้ อ มูล ผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษัท การประกาศทางหนัง สือ พิม พ์ การจัด ทํ า Press Release หรื อ การจัด ส่ง
จดหมายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นต้ น
ลูกค้ า
บริ ษัทเน้ นให้ ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่งพัฒนาบริ การและสร้ างสรรค์บริ การใหม่ๆ เพื่อนําเสนอต่อลูกค้ า
ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิ บัติต่อลูกค้ า และใส่ใจต่อการแก้ ไขปั ญ หาในทุกเรื่ องที่ลูกค้ าร้ องเรี ยนหรื อให้
ข้ อแนะนํา
พนักงาน
บริ ษั ท เน้ น การปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานอย่ างเป็ นธรรม มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทนให้ แ ก่ พ นัก งานอย่า งเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และสอดคล้ องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแ ลด้ านสภาพแวดล้ อมและสุขอนามัย
ในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้ พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน
ซึ่งระบุข้อกําหนดเกี่ยวกับระเบียบข้ อบังคับว่าด้ วยการทํางาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบตั ิ
และจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้ รับมากกว่าที่กฎหมายกําหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
แบบกลุม่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
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บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญ ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริ มสร้ างประสบการณ์ ของพนักงาน โดยส่งเสริ มให้
พนักงานได้ รับการอบรม สัมมนา ทังจากภายในและภายนอกบริ
้
ษัท เพื่อให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และ
ความสามารถในการปฏิ บัติงานได้ อ ย่างมี ประสิท ธิ ภ าพ และทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้ อกํ าหนดและ
กฎระเบี ยบของหน่วยงานต่างๆ ที่ บริ ษั ท ต้ องปฏิ บัติตาม เช่น การสัมมนาหรื ออบรมเกี่ ยวกับประกาศ ข้ อกํ าหนด และ
กฎระเบีย บของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ ก.ล.ต. การสัม มนามาตรฐานการบัญ ชีข องสถาบัน ต่า งๆ การสัม มนาความรู้
เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้
บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามสัญ ญา และเงื่ อ นไขต่ า งๆที่ มี ต่ อ เจ้ า หนี อ้ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการบริ ห ารเงิ น กู้ ยื ม ให้ เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์การใช้ การชํา ระคืน เงิน กู้แ ละดอกเบี ้ยตามกํา หนด มีค วามรับ ผิด ชอบในหลักประกัน ต่างๆ เพื่อ สร้ า ง
ความเชื่อ ถือ ให้ กบั เจ้ าหนี ้ หากกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบ ตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญ ญาที่ตกลงกัน ไว้ ห รื อ กรณีเกิดการผิดนัด
ชําระหนี ้ บริษัทจะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
คู่ค้า
บริ ษัทเน้ นการปฏิบตั ิกบั คู่ค้าด้ วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สญ
ั ญาที่ได้ ตกลงกันไว้
อย่างเป็ นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า และมีการกําหนดขัน้ ตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ ใน
นโยบายจัดซื ้อจัดจ้ าง มีการคัดเลือกและเปรี ยบเทียบตามหลักเกณฑ์หรื อคุณ สมบัติที่กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทเน้ นดําเนินธุรกิจภายใต้ กติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้ อมูลความลับของคู่แข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อโจมตีค่แู ข่ง
โดยใช้ ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริ มและสนับสนุนการร่ วมมือทางการค้ ากับคู่แข่งที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้บริ โภค หรื อ
ความร่วมมือในอันที่จะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม และประเทศให้ ยงั่ ยืน
องค์ กรกํากับดูแลและหน่ วยงานของรั ฐ
บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กําหนดโดยองค์กรที่กํากับดูแล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นต้ น รวมทังให้
้ ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริ ม
การเติบโตที่ยงั่ ยืนให้ กบั บริ ษัท มีการอบรมให้ ความรู้ ปลูกจิตสํานึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง สร้ างสังคมที่ดี อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้ อม และตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งถือ ปฏิบ ตั ิจ นเป็ นวัฒ นธรรมขององค์กร บริ ษัทให้ ความช่วยเหลือ บริ จาคทรัพ ย์สินให้ แ ก่
มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริ จาคเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สํานักงาน
ฐและเอกชน
ให้ แก่โรงเรี ยน วัด มูลนิธิหรื อหน่วยงานอื่น โดยให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
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การดูแลการปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามนโยบาย
บริ ษัทกําหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ
ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้ างได้ วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กําหนดขึ ้นนี ้
ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กร จะต้ องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสําคัญ ที่จะดําเนินการให้ พนักงานภายใต้ สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง และทางบริ ษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษ
ทางวินยั สําหรับดําเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย
การรั บและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน
บริ ษั ท จัด ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ บรรษั ท ภิ บ าลของบริ ษั ท (CG Hotline) ไว้ สํ า หรั บ เปิ ดรั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น
ข้ อ คิดเห็น หรื อ ข้ อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่อาจส่อ ถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทั ้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตามการ
ดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ช่องทาง ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์ของบริษัท หรื อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
ยื่นเรื่ องโดยตรงที่เลขานุการบริ ษัท หรื อทางไปรษณีย์ตามที่อยูข่ องบริษัท
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

และเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ูร้องเรี ยน และผู้แจ้ งเบาะแส บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยน
เป็ นความลับ และได้ กําหนดขั ้นตอนการรับเรื่ องและการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะ
รับรู้ เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ยวข้ องด้ วยเท่านั ้น และสําหรับผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน จะได้ รับ
ความคุ้มครอง มิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถานภาพการทํางาน
ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นการป้ องกัน และลดการสื บ ค้ น ข้ อ มูล ต่ า งๆ ที่ ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ดํ า เนิ น งานและบริ ห ารงานของบริ ษั ท อัน จะทํ า ให้ สูญ เสี ยทรัพ ยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุก ารบริ ษั ท จะร่ วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ คํ า ถามเฉพาะเรื่ อ งที ่เป็ นประโยชน์ต ่อ การดํ า เนิน งานและการ
บริ หารงานของบริ ษัท หรื อ เรื่ องที่เป็ นการรักษาสิท ธิของผู้ถือ หุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย แล้ วให้ รายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อ ร้ องเรี ยนหรื อ ข้ อมูลที่ อาจจะเป็ นประโยชน์ ต่อการสืบ ค้ น เกี่ ยวกับ การฉ้ อ โกงหรื อปฏิ บัติ ไม่ช อบด้ วย
กฎหมายของบริ ษัท หรื อกรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท อันจะทําให้ บริ ษัทเสียหายหรื อ
สูญเสียประโยชน์ที่พงึ จะได้ รับ
(ข) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้ อกําหนดต่างๆ ที่บริษัทจะต้ องปฏิบตั ิตาม
(ค) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กําหนดไว้ แล้ ว
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(ง) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรื อรายการ
ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริ ษัท ที่เข้ าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน
หรื อตลาดหลักทรัพย์
(จ) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับงบการเงินและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท
(ฉ) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท
(ช) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์
หรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์ รัปชัน่
(ซ) ข้ อร้ องเรี ยนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับข้ อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้ งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังในด้
้ านของ
ความถูกต้ อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ ข้อมูลแก่ทกุ กลุม่ ดังนี ้
(1)

เปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัท ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง งบการเงิ น ต้ อ งผ่า นการสอบทานจากผู้ส อบบัญ ชี ว่า ถูก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสํา คัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท ก่อน
การเผยแพร่ ต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพ ย์ ผู้ถือ หุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง แบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส

(2)

เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

(3)

เปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้ าร่ วม
การประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริ หารระดังสูงไว้ ภายใต้ หวั ข้ อการจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี

(4)

เปิ ดเผยรายงานความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจําปี

(5)

เปิ ดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไปโดยสรุ ป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวในการแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
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ทัง้ นี ้ งานด้ านนั กลงทุ น สั ม พั น ธ์ บริ ษั ท ได้ มอบหมายให้ ป ระธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ประธานเจ้ าหน้ าที่ การตลาด และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี ทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั ้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่
เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารข้ อมูล ข่าวสาร และผลการดําเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี ้


ปี 2560 บริ ษั ท มี กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ อนํ าเสนอข้ อมูลและผลประกอบการของบริ ษั ท และ
ทิศทางในอนาคตแก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี ้
: กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ต้ อนรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนต่างๆ 5 ครัง้
: เข้ าร่วมงานบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 2 ครัง้
: เข้ าร่ วมการออก Roadshow Luncheon Meeting บมจ.หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อ
นํ า เสนอแผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ก ารเติ บ โตของบริ ษั ท แก่ นั ก ลงทุ น สถาบัน ในวัน ที่ 27
มิถนุ ายน 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ



เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th



หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2502 0787 , 0 2502 0797



Email : ir@mono.co.th



การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริ ษัทหลักทรัพย์ตา่ งๆ อย่างสมํ่าเสมอ



งานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และจดหมายข่าวที่นําเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการ
(1) กําหนดให้ คณะกรรมการบริษัท จัดกลุม่ ได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้ เป็ น
 กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็ นอิสระ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจํานวน
4 คน (ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ลงมา) และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 5 คน ซึง่ ในจํานวนนี ้ มีกรรมการ 3 คน เป็ นกรรมการอิสระและ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 4 คน ประกอบด้ วย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี และประธาน
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ โดยโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทมีสดั ส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริ ษัททังหมด
้
ทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการ
บริ หารงานของฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ทังนี
้ ้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ กําหนดไว้ ให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
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(2)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ ประจํ าปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นอัตราจํ านวนหนึ่งในสาม ถ้ า
จํ า นวนกรรมการที่ จ ะแบ่ งออกให้ ต รงเป็ นสามส่ว นไม่ ได้ ก็ ให้ อ อกโดยจํ า นวนใกล้ ที่ สุด กับ อัต ราหนึ่ ง ในสาม
กรรมการที่จ ะต้ อ งออกจากตํา แหน่ง ในปี แรก และปี ที่ส องภายหลังการแปรสภาพนั ้นให้ จ บั สลากกัน ส่ว นปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ง
อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก

(3)

กรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์

(4)

คณะกรรมการบริ ษัท ต้ อ งประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้ อ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั ้งหมด และต้ อ งมี
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

(5)

ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะมาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(6)

กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท สามารถเข้ า ดํา รงตํา แหน่ง กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท ในเครื อ หรื อ
บริ ษัท อื่น ได้ แต่ต้องเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพ ย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยจะต้ องแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบด้ วย ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษัทและบริ ษัทย่อย) ได้ ไม่เกิน 1 แห่ง
โดยต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท

(7)

คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท เพื่ อทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํ าด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้ อ งทราบและปฎิ บ ัติห น้ า ที่ ใ นการดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท ประสานงาน
ให้ มี ก ารปฎิบ ตั ิต ามมติข องคณะกรรมการบริ ษัท รวมทั ้งติด ต่อ สื่อ สารกับ ผู้ถือ หุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรัพ ย์
และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
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5.2

คณะอนุกรรมการ

(1)

คณะกรรมการบริ ษัทสามารถจัดให้ มีคณะอนุกรรมการในด้ านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่ กรองรายละเอียด
และได้ กําหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่ องไว้ อย่างชัดเจน
•

กํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ กํ า หนดนโยบายและตั ด สิ น ใจการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ หารมีห น้ าที่พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ รวมทั ้งตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริ หารงาน
ด้ านต่างๆของบริษัทให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

•

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ ห ารของบริ ษัท ไม่เป็ นบุค คลเดีย วกัน เพื่อ ให้ มีก ารถ่ว งดุล
อํานาจโดยแยกหน้ าที่การกํากับดูแลและการบริ หารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยเป็ นผู้นําของคณะกรรมการ และมีหน้ าที่ในฐานะเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ
และการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ส่ว นประธานกรรมการบริ ห ารเป็ นหัว หน้ า และผู้นํ า คณะผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

•

กําหนดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงิน ของ
บริ ษัท ให้ มีความถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่ มี ค วามเหมาะสม และมี ป ระสิท ธิ ผ ล รวมถึงการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต่างๆ ตามที่
กําหนดในระเบียบหรื อนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้ อง

•

กํ าหนดให้ มี คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน เพื่ อ พิ จารณาสรรหาผู้ที่ เห็น สมควรดํ า รง
ตํ า แหน่ งกรรมการบริ ษั ท และนํ า เสนอการพิ จารณาต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ หรื อ
นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี รวมทังเพื
้ ่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ
บริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูง สัญ ญาจ้ างผู้บริ หารระดับสูง และอัตราการขึน้ เงินเดือนโดยรวม เพื่ อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้อนุมตั ิค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง
และอัตราการขึ ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั ้น คณะกรรมการจะต้ องนําเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ

•

กําหนดให้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดําเนินงานของบริษัท

ทังนี
้ ้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรื อทบทวนนโยบายต่างๆ อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2)

ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จะต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ และสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระด้ วย
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5.3

บทบาท หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่ งแยกหน้ าที่ระหว่ างการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแบ่งอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
และการบริ หารงานประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ซึ่งประธานกรรมการมี บทบาทหน้ าที่ ในการเป็ นผู้นํ าและมี ส่วนสําคัญ ในการตัดสินใจเรื่ อ ง
นโยบายของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ที่ได้ พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทาง
ธุ รกิ จ ร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การ เป็ นผู้นํ า การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดย
สนับสนุนให้ กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนทําหน้ าที่
ประธานในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการไม่ได้ ร่วมบริ หารงานปกติประจําวัน แต่ให้ การ
สนับสนุนและคําแนะนํ าในการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
ในขณะที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การบริ ษั ท ภายใต้ ก รอบอํ า นาจที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ ประธานกรรมการไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรื อคณะอนุกรรมการ เพื่อให้
การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริง

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1)

คณะกรรมการบริ ษัทจะกําหนดวันประชุมล่วงหน้ าแต่ละปี อย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และกําหนด
วาระประจําของแต่ละครัง้ ไว้ ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญ ชี เป็ นต้ น ส่ว นระเบี ย บวาระที่ น อกเหนื อจากนี ้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร และ
กรรมการจะร่ วมกันพิจารณาตามความสําคัญ และจําเป็ น ในกรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีการประชุมทุกเดือน บริ ษัท
จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกํากับ
ควบคุมและดูแลการปฎิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารได้ อย่างต่อเนื่อง

(2)

จํา นวนองค์ป ระชุม ขั ้นตํ่า ที่ค ณะกรรมการจะลงมติในที่ป ระชุม ต้ อ งมีก รรมการอยู่ไม่น้ อ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทังหมด
้

(3)

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหน้ าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ ได้ โดยให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ติดต่อประสานงาน

(4)

หนังสือเชิญ ประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้ คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้ อย 7 วัน ยกเว้ นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ นําเรื่ อง
อภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึง่ มีรายละเอียดครบถ้ วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการ
ประชุมซึง่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้

(5)

กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หารสามารถจัดให้ มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมด้ วยได้ ตามความจําเป็ นและ
เหมาะสม โดยสามารถให้ เลขานุการบริ ษั ท เป็ นผู้ป ระสานงานและควรแจ้ งผลการประชุมให้ กรรมการที่ เป็ น
ผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม
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(6)

กรรมการบริ ษัทสามารถขอข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมได้ โดยตรงจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้ รับมอบหมายในเรื่ องนัน้

(7)

ในการประชุม ทุ ก ครั ง้ ควรจัด ให้ มี ผ้ ูบ ริ ห ารและผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุม เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล และรายละเอี ย ด
ประกอบการตัดสินใจที่ถกู ต้ องและทันเวลา

5.5

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุ งและแก้ ไข
การดํา เนิน งาน ทั ้งนี ้ เลขานุก ารบริ ษัท จะจัด ส่ง แบบประเมิน ให้ ก รรมการบริ ษัท ทุก ท่า น โดยมีก ารกํ า หนด
หัว ข้ อ ที่ จ ะประเมิ น อย่ า งชัด เจน โดยมี ป ระเมิ น กรรมการทัง้ คณะ คณะกรรมการประเมิ น ตนเอง ประเมิ น
คณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ในทุกสิ ้นปี และรวบรวม
สรุ ป รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณารั บ ทราบ และปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไป ทังนี
้ ้ แบ่งการประเมิน เป็ นดังนี ้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มา
ปรับ ใช้ ให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนํ าไปใช้ ในการพัฒ นาการปฏิ บัติห น้ าที่ ของ
คณะกรรมการให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยมีหวั ข้ อในการประเมิน ดังต่อไปนี ้
-

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทําหน้ าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยในปี 2560 คะแนนประเมินคณะกรรมการทังคณะเฉลี
้
่ย เท่ากับ 95.53%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้ กรรมการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตนเอง โดยกํ าหนดหัวข้ อประเมินให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย
กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหวั ข้ อในการประเมิน ดังต่อไปนี ้
- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกําหนดกลยุทธ์ กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน
- บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในปี 2560 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 96.41%
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3. การประเมิน ผลการปฏิบัต ิง านของคณะกรรมการชุด ย่ อ ย คณะกรรมการชุด ย่อ ยมีก ารประเมิน
ตนเองเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ สามารถสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท โดยในปี 2560 มี
ผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี ้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 88.89%
4. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รับผิดชอบในการกําหนดเป้าหมายและบริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ดัง นั ้นทุก สิ ้นปี จะมีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิง านของประธานเจ้ า หน้ า ที ่บ ริ ห าร รวมถึง ให้ ป ระธาน
เจ้ า หน้ า ที่บริ หารได้ ป ระเมินตนเอง และเลขานุการบริ ษั ทเป็ นผู้สรุ ปรายงานผลการประเมินต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนําผลประเมินมาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมีหัวข้ อการประเมินตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
-

ความเป็ นผู้นํา
การกําหนดกลยุทธ์
การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
การสืบทอดตําแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณลักษณะส่วนตัว
การพัฒนาตนเอง

5.6

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1)

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กําหนดขึ ้นโดยมีการเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม และกําหนด
ขึ ้นตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบที่ก รรมการดํ า รงอยู่ใ นแต่ล ะคณะเป็ นอัต ราที่
แน่นอนและเหมาะสม

(2)

ค่าตอบแทนของประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ ห ารและกรรมการที่เป็ นผู้บ ริ หารจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กํา หนดที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังค่
้ าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น

(3)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นต่อไป

(4)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท เป็ นประจําอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑ์หรื อแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริ ษัท ผลการปฎิบัติงาน อายุงาน
และศักยภาพในการปฎิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นต้ น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป
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5.7

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

(1)

สนับ สนุน ให้ ก รรมการบริ ษัท ผู้บ ริ ห ารและเลขานุก ารบริ ษัท เข้ า ร่ ว มการสัม มนา อบรมกับ สมาคมส่ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรื อหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อ สามารถนํ า ความรู้ ที่ได้ ม าใช้ ป ระโยชน์ห รื อ ปรับ ปรุ งการปฎิบ ตั ิง านอย่า งต่อ เนื่อ ง ทั ้งนี ้ อย่า งน้ อ ย
กรรมการบริ ษัท จะต้ องผ่านการอบรมและเข้ า อบรมในหลักสูตรต่อ เนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพ ย์ และ
ก.ล.ต. กําหนด
โดยในปี 2560 คุณ ปฐมพงศ์ สิรชัย รั ต น์ กรรมการที่ แ ต่ ง ตัง้ ใหม่ ในปี นี ้ ได้ ผ่ า นการอบรมหลัก สูต ร Director
Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(2)

จัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนําเสนอเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ เช่น
คู่มือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือ หุ้น นโยบายการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ รวมทัง้ ข้ อมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และส่งเสริ มให้
กรรมการเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น

(3)

จัดให้ มีการหมุน เปลี่ยนงานที่ ได้ รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บ ริ ห ารและพนักงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารจะกํ าหนดช่วงเวลาและพิ จารณาผลการ
ปฎิบตั ิงานดังกล่าว เพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริ ษัท อีกทั ้งเป็ นการพัฒนาผู้บริ หารและพนักงาน
ให้ มีความรู้ความสามารถในการทํางานมากขึ ้นและสามารถทํางานแทนกันได้
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
และผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญ ญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายปรี ชา ลีละศิธร

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมการตรวจสอบ

5/5
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กรรมการตรวจสอบที่ มีความรู้ และประสบการณ์ ที่ เพี ยงพอ ที่ จะทํ าหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่ อถื อของ
งบการเงินได้ คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับแต่งตั ้ง กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตั ้งให้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ น
กรรมการตรวจสอบเพื ่อ ให้ ก รรมการตรวจสอบมีจํา นวนครบตามที่ค ณะกรรมการบริ ษัท กํ า หนด โดยบุค คลที ่เป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่ น ที่ เห็ น ว่า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. สอบทานงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจํ าปี และงบประมาณ รวมทัง้ บุคลากรว่า เหมาะสม
สอดคล้ องกับขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• พิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้ าย หรื อ เลิกจ้ าง หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
• พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอยูเ่ สมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ กํ าหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ผู้บ ริ ห ารไม่ดํ า เนิน การให้ มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่า มีรายการหรื อ การกระทําตามวรรคหนึ่งต่อ สํานักงาน ก.ล.ต.
หรื อตลาดหลักทรัพย์
11. ดํ า เนิ น การตามข้ อ (1) - (10) ข้ า งต้ น ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การประกอบกิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย เท่ า ที่ ได้ รับ การ
มอบหมายหรื อร้ องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อํานาจหน้ าที่จะเปิ ดช่องให้ ดําเนินการได้
12. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ได้ แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัทมาร่วมประชุมหารื อ ชี ้แจง หรื อตอบข้ อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึ ก ษาหารื อ ผู้เชี่ ย วชาญหรื อ ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท (ถ้ า มี ) หรื อ จ้ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้เชี่ ย วชาญซึ่ ง เป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นครัง้ คราวในกรณี จําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท การขอให้ พนักงานของบริ ษัทส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจการของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อสอบสวนในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่
ความรับผิดชอบสําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี การมอบหมายให้ พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทคนหนึ่งหรื อหลายคนกระทําการ
ใดๆ ภายในขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ที่กล่าว
แล้ ว ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อย เท่าที่ได้ รับมอบหมายหรื อร้ องขอจากบริ ษัทย่อย และเท่าที่อํานาจหน้ าที่จะเปิ ดช่อง
ให้ ดําเนินการได้
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้ างบริ ษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึ กษาธุรกิจ (1995)
จํากัด ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้ อ งใดๆ กับ บริ ษัทและบริ ษัท ย่อย เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) โดยทําหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
(1.2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหาร ดังนี ้
ชื่อ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )

ตําแหน่ ง

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร *

ประธานกรรมการบริ หาร

27/27

2. นายซัง โด ลี

กรรมการบริ หาร

21/27

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการบริ หาร

27/27

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

กรรมการบริ หาร

27/27

5. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

กรรมการบริ หาร

22/22 **

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตังนายนวมิ
้
นทร์ ประสพเนตร
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั ้งนางสาวเบญจวรรณ
รักวงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารสํานักงาน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร เพิ่มเติม
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมการบริหาร
แทนผู้พ้นจากตําแหน่งเข้ ารับตําแหน่งอีกได้
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริ ษ ัท ทั ง้ นี ้ ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ดั ง กล่ า วจะต้ องเป็ นไปตามนโยบาย ข้ อบั ง คั บ หรื อ คํ า สั่ง ใดๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ
2. จัดทําวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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3. ตรวจสอบ ติด ตามการดํ า เนิน นโยบาย และแนวทางการบริ ห ารงานด้ า นต่า งๆ ของบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอํ า นาจพิจ ารณาอนุม ตั ิเฉพาะกรณีห รื อ การดํ า เนิน การใดๆ อัน เป็ นปกติธ ุร กิจ ของบริ ษ ัท ภายใต้ ว งเงิน หรื อ
งบประมาณประจําปี ตามที่ได้ รับ อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไว้ โดยใน
การดําเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยคณะกรรมการบริ หารมีอํานาจในการอนุมตั ิค่าใช้ จ่าย หรื อการจัดซื ้อ หรื อ
จัด จ้ า ง หรื อ เช่า หรื อ เช่า ซื ้อที ่เกี ่ย วกับ การดํ า เนิน งานและการลงทุน ของบริ ษ ัท ทั ้งที ่เกี่ย วข้ อ งกับ ธุร กิจ และงาน
สนับสนุน ได้ ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ านบาท และอนุมตั ิการกู้ หรื อการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ
ของบริ ษัทได้ ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ านบาท
5. ให้ คณะกรรมการบริ หาร รายงานผลการดํ าเนิ นงานในเรื่ องและภายในกํ าหนดเวลาดังต่อไปนี ้ ให้ คณะกรรมการ
บริษัททราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญ ชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจําปี และงบการเงิน ราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้ าที่ของตนที่กําหนดในคําสัง่ นี ้ จะต้ อง
ประกอบด้ ว ยกรรมการไม่น้ อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของคณะกรรมการบริ ห ารทัง้ หมดเข้ า ร่ ว มประชุม จึง จะถือ ว่า ครบเป็ น
องค์ประชุมในอันที่จะสามารถดําเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ ท่านละ
1 (หนึง่ ) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาดอีก 1 (หนึง่ ) เสียง
8. การลงมติในเรื่ องใดของคณะกรรมการบริ หาร จําต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทังหมดขององค์
้
ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั ้
9. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ตามความจําเป็ นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรี ยกให้ มีการ
ประชุม เป็ นกรณี พิ เศษต่างหากจากการประชุม ตามปกติก็ได้ แต่ทัง้ นี ้ ต้ องบอกกล่าววาระการประชุมล่ว งหน้ าแก่
กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทําหน้ าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนัน้
10.คณะกรรมการบริ หาร จะแต่งตัง้ คณะทํ างาน และ/หรื อ บุคคลใด ๆ เพื่ อทํ าหน้ าที่ กลั่น กรองงานที่ นํ าเสนอต่อ คณะ
กรรมการบริ หาร หรื อ เพื่อให้ ดําเนินงานใดๆ อัน เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบ ตั ิห น้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
เพื่อให้ ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริหารก็ได้
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11. ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจ
ช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ให้ ไว้ และ/
หรื อเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ทั ้งนี ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั ้น จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่
ทําให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมี ค วามขัด แย้ ง (ตามที่ นิ ย ามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน หรื อ ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรื อบริษัทย่อยของบริษัท
(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจํานวน 3 ท่าน และมีรายละเอียด
การเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
ตําแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )

1. นายปรี ชา ลีละศิธร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต*
3. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2

ชื่อ

โดยมีนางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตังนางพรรณี
้
วรวุฒิจงสถิต
ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการท่านเดิม
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้
ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตําแหน่งเข้ ารับตําแหน่งอีกได้
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจ ารณานโยบายและหลัก เกณฑ์ใ นการสรรหาบุค คลที่มีค ณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อ ดํา รงตํ า แหน่ง กรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง รวมทั ้งคัด เลือ กบุค คลและเสนอชื ่อ บุค คลที ่ม ีค ณ
ุ สมบัต ิเหมาะสมเพื ่อ นํ า เสนอต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงของ
บริ ษัท
2. พิจ ารณาทบทวนนโยบายและหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ การกํา หนดค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมการบริ ษัท
และผู้บริหารระดับสูง
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3. ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ นํ า เสนอค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ นผู้อ นุ มั ติ
ค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ส่ว นค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมการบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการบริ ษัทนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีจํานวน 5 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ดังนี ้
ชื่อ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )

ตําแหน่ ง

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร *

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5/5

4. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

4/5

5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

4/5

โดยมีนางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตังนายนวมิ
้
นทร์ ประสพเนตร
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่า
วาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการท่านเดิม
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ จะเลือก
กรรมการบริ หารความเสี่ยงผู้พ้นจากตําแหน่งเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจ ารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ย งโดยรวมของบริ ษัท ซึ่ง ครอบคลุม ถึง ความเสี่ย ง
ประเภทต่า งๆ ที่สํา คัญ เช่น ความเสี่ย งด้ า นการเงิน ความเสี่ย งด้ า นการลงทุน และความเสี่ย งที ่มีผ ลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้ น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
2. กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. ดูแ ลและติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งภายใต้ แ นวทางและนโยบายที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัท
4. กําหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
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5. กําหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริ ษัทและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด
8. จัดให้ มีคณะทํางานบริ หารความเสี่ยงตามความจําเป็ น และสนับสนุนคณะทํางานบริ หารความเสี่ยงในด้ านบุคลากร
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเป็ น ให้ สอดคล้ องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทําหน้ าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรื อที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น (แล้ วแต่กรณี ) ทัง้ นี ้ บุคคลที่ ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดํารงตํ าแหน่ง
กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์แ ละประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางานด้ วย
องค์ประกอบและการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดําเนินการ ดังนี ้
9.3.1 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการอย่างน้ อ ย 5 คน โดยกรรมการไม่น้ อ ยกว่ากึ่ง หนึ่ งของจํ า นวน
กรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรื อไม่ก็ได้
ในการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทําหน้ าที่ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
กรรมการ โดยคํา นึง ถึง ความหลากหลายในโครงสร้ า งของคณะกรรมการ ซึ่งพิจ ารณาความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ
วิชาชีพ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยู่
ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
การสรรหากรรมการใหม่จ ะดํา เนิน การสรรหาจากแหล่งข้ อ มูล หลายแหล่ง รวมถึง ฐานข้ อ มูลกรรมการจาก
สถาบันและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ กรณียงั ไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ต้องการ ให้ ใช้ บริ ษัท
ที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การแต่งตังกรรมการใหม่
้
จะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึง มีห รื อ จะพึง เลือ กตั ้งในครั ง้ นั ้น ในกรณีที่บ คุ คลซึ่งได้ รับ การเลือ กตั ้งในลํา ดับ ถัด ลงมามีค ะแนนเสีย ง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํ าปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตํ าแหน่ งเป็ นจํ านวน 1 ใน 3 ของจํ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ อ อกโดยจํานวนใกล้ ที่สุดกับ ส่ว น
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้นให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทั ้งนี ้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระนัน้ อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
9.3.2 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริ ษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดของบริ ษัท และมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้ อ ย 3 คน โดยคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ เข้ าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมาทําหน้ าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ย วข้ อ ง โดยกรรมการอิสระ มีค วามเป็ นอิส ระจากฝ่ ายบริ ห ารและผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ และมีคณ
ุ วุฒ ิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัท ต่อไป ทั ้งนี ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้ นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตั ้งกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดข้ างต้ นเข้ ามาดํารงตําแหน่งแทน โดย
กรรมการอิสระที่เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานที่ป รึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอํา นาจควบคุม ของบริ ษัท เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมีลกั ษณะดัง กล่า วมาแล้ วไม่น้ อ ยกว่า สองปี ก่อ น
วัน ที่ยื่น คําขออนุญ าตต่อสํานักงาน ทั ้งนี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มี ห รื อ เคยมี ค วามสัมพัน ธ์ ท างธุร กิ จ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ รายการเกี่ยวกับ สิน ทรัพ ย์ห รื อบริ การ หรื อการให้ ห รื อ รับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ ว ยการรับ หรื อ ให้ ก้ ูยืม คํ า้ ประกัน การให้ ส ิน ทรัพ ย์เป็ นหลัก ประกัน หนี ้สิน รวมถึง พฤติก ารณ์ อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตั ้งแต่ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั ้งนี ้ การคํานวณ
ภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุน ว่า ด้ ว ยหลักเกณฑ์ในการทํา รายการที่เกี่ย วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจ ารณาภาระหนี ้
ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บ ริ ก ารเป็ นที่ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ป รึก ษา
ทางการเงิ น ซึ่ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่า สองล้ า นบาทต่อ ปี จากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํา นาจควบคุม ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้น ที่มีน ัย ผู้มีอํา นาจควบคุม หรื อ
หุ้น ส่ว นของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิช าชีพ นัน้ ด้ ว ย เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมีล กั ษณะดัง กล่า วมาแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกิจ การที ่มีส ภาพอย่า งเดีย วกัน และเป็ นการแข่ง ขัน ที่มีน ยั กับ กิจ การของบริ ษัท หรื อ บริ ษัท ย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับ เงิน เดือ นประจํา หรื อ ถือ หุ้น เกิน ร้ อ ยละหนึ่ง ของจํา นวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทั ้งหมดของบริ ษัท อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยบริ ษ ัท มีน โยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิส ระ ที ่ส อดคล้ อ งกับ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้ างต้ น และ
2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และ
2.2 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
นอกจากนี ้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อ ย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์ ด้ า นการบัญ ชี ห รื อ การเงิ น เพี ย งพอที่ จ ะสามารถทํา หน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงิน ได้ นอกจากนี ้ บริ ษัท จะพิจ ารณาคุณ สมบัติในด้ า นอื่น ๆ ประกอบด้ ว ย เช่น ประสบการณ์ ในธุรกิจ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
สํ า หรับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารแต่ง ตั ้งกรรมการตรวจสอบ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารแต่ง ตั ้ง
กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตั ้งให้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตํา แหน่ง กรรมการตรวจสอบว่า งลงเพราะเหตุอื่น ใดนอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท
แต่ง ตั ้งบุค คลที ่ม ีค ณ
ุ สมบัต ิค รบถ้ ว นเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื ่อ ให้ ก รรมการตรวจสอบมีจํ า นวนครบตามที่
คณะกรรมการบริ ษัท กํา หนด โดยบุค คลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตํา แหน่งได้ เพีย งวาระที่เหลือ อยู่ข อง
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
9.3.3 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรื อผู้บริ ห าร
ระดับสูงของบริ ษัทที่สามารถบริ หารงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริ หารของบริ ษัท และ
สามารถกํ าหนดนโยบาย แผนธุรกิ จ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
9.3.4 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
การแต่ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนของบริ ษัท กระทํา โดยแต่ง ตัง้ กรรมการจํา นวน
หนึ่งเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนอย่า งน้ อ ย
จํ า นวน 1 ใน 3 ของจํ า นวนกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนต้ อ งเป็ นกรรมการอิส ระ โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
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9.3.5 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยพิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการหรื อผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงของบริษัท
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจัด การธุรกิ จ และการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท รวมถึง การ
บริ ห ารงานบริ ษ ัท ย่อ ยให้ เ ป็ นไปตามแผนธุร กิจ หลัก ของบริ ษ ัท ตามมติข องผู้ ถ ือ หุ้ น โดยสุจ ริ ต ภายใต้ ก ฎหมาย
วัต ถุป ระสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงการกํากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย โดยการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กับ ดูแ ลเพื่ อ ควบคุม จัด การและ
รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็ นประเด็นสําคัญๆ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั ้งตัวแทนเข้ าไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บ ริ หารในบริ ษัท
ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว ม เพื ่อ ดูแ ลการบริ ห ารงานของบริ ษ ัท นั ้นให้ เ ป็ นไปตามนโยบายของบริ ษ ัท อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริ ษัท มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่ได้ ลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทังมี
้ การกําหนดทิศทางให้ บคุ คลที่บริษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
3. คณะกรรมการบริ ษัท มีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมตั ิไว้
4. คณะกรรมการบริ ษัท มีการพิจารณาโครงสร้ างองค์ก รและการบริ หารจัดการของบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษัท ร่ ว ม
ให้ มีประสิทธิภาพ และเอื ้อต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรื อการดําเนินงานต่างๆ การทํารายการ
การได้ ม าหรื อ จํา หน่า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน การกู้ยืม หรื อ การขอสิน เชื่อ ใดๆ จากสถาบัน การเงิน การให้ ก้ ูยืม เงิน
การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้ องเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ
การควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน การทํ ารายการเกี่ ยวโยงกัน การปฏิ บัติตามกฎหมายและระเบี ยบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทย่อย
และบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริ ษัทมุ่งพัฒ นาการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมให้ มีระบบการกํากับดูแลกิจการ
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ รับรายงานผลการดําเนินงานจากบริ ษัท ย่อ ย และบริ ษัท ร่ ว ม และมีการพิจารณา
ผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงานต่อไป
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9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ดูแ ลกรรมการและผู้บ ริ ห ารในการนํ า ข้ อ มูล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ง ยัง ไม่ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. บริ ษัทกําหนดแนวทางการเก็บรักษาข้ อมูลและการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. บริ ษัท ห้ า มไม่ใ ห้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งาน ใช้ ข้ อ มูล ภายในที่เป็ นสาระสํา คัญ ต่อ การซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์
ของบริ ษ ัท และมีผ ลต่อ การเปลี ่ย นแปลงราคาหลัก ทรัพ ย์บ ริ ษ ัท ซึ ่ง ยัง ไม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยแก่ส าธารณชน เพื ่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง
3. บริ ษัท กํา หนดให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร รวมถึงผู้ดํารงตํา แหน่ง ระดับ บริ ห ารในสายงานบัญ ชีห รื อ การเงิน ที่เป็ น
ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูลภายใน จะต้ องระงับ
การซื อ้ และ/หรื อ การขายหลักทรัพ ย์ ของบริ ษั ทในช่วง 1 เดือ นก่อ นที่บ ริ ษั ท จะมีการเผยแพร่ ข้อ มูลเกี่ย วกับ
ผลการดํ าเนิ นงานและฐานะการเงิน หรื อข้ อมูลข่าวสารที่ เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งมี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จนกว่าบริ ษัทจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ ว
4. บริ ษัท กํา หนดให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร รวมถึงผู้ดํารงตํา แหน่ง ระดับ บริ ห ารในสายงานบัญ ชีห รื อ การเงิน ที่เป็ น
ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า จัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว
รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริ ษัท โดยให้ จดั ทําและนําส่งภายใน
30 วันทําการภายหลังเข้ ารับตําแหน่ง นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องแจ้ งเกี่ยวกับการซื ้อหรื อ
ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัททุกครั ง้ โดยแจ้ งอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทําการซื อ้ ขายต่อคณะกรรมการหรื อ
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน
ทําการ ทังนี
้ ้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
5. บริษัทกําหนดให้ กรรมการ จัดทําและนําส่งรายงานการมีสว่ นได้ เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริ ษัท กํา หนดให้ ก รรมการรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ และรายงานการมีส่ว นได้ เสีย
ให้ ที ่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบ โดยเลขานุก ารบริ ษ ัท เป็ นผู้ จ ดั ทํ า ข้ อ มูล รายงานต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ในคราวถัด ไป รวมถึง เปิ ดเผยข้ อ มูล การเปลี ่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ข อง
กรรมการและผู้บริ หารระหว่างปี ไว้ ในรายงานประจําปี
7. บริ ษั ท ให้ ค วามสํา คัญ ต่อ การป้ องกัน การใช้ ข้ อ มูล ภายในเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ในทางมิ ชอบ หรื อ ทํ าให้
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทลดลง หรื อก่อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกํ าหนดไว้ ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน สัญญาจ้ างแรงงาน และข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
8. บริ ษัทให้ ค วามสํา คัญ ในการรัก ษาสารสนเทศที่เป็ นความลับ ของลูกค้ า โดยไม่นําสารสนเทศดังกล่าวมาใช้
เพื่อ ผลประโยชน์ข องกรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งาน และผู้ที่เกี่ย วข้ อ ง เว้ น แต่เป็ นข้ อ มูล ที่ต้ อ งเปิ ดเผยตามที่
กฎหมายกําหนด
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9. บริ ษัทให้ ความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรื อ ป้องกัน
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทจากบุคคลภายนอก และกําหนดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อ มูลให้ กบั พนักงานในระดับ
ต่างๆ ตามอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่ วมในการทํางานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและ
อยู่ร ะหว่า งการเจรจา ซึ ่ง เข้ า ข่า ยการเก็บ รัก ษาข้ อ มูล ภายในอัน อาจมีผ ลต่อ ความเคลื ่อ นไหวของราคา
หลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษ ัท บุค คลเหล่า นั ้นจะต้ อ งทํ า สัญ ญ าเก็บ รัก ษาข้ อ มูล ความลับ (Confidentiality
Agreement) จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งาน ผู้ที ่ฝ่ าฝื นนโยบายการใช้ ข้ อ มูล ภายในจะต้ อ งถูก ลงโทษทางวิน ยั และ/หรื อ
กฎหมายแล้ วแต่กรณี
9.6 นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ ต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นสิทธิขั ้นพื ้นฐานโดยยึด
หลัก ความเสมอภาคและเท่า เทีย มกัน จึงได้ ส ่ง เสริ ม ให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานตระหนัก ถึง การเคารพสิท ธิ
มนุษยชน สิทธิหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคารพและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย
2. ให้ ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่นทัง้ ทาง
วาจาและการกระทํา อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นกําเนิด ภาษา
วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษ ย์ สนับสนุนให้ พ นักงานใช้ สิทธิของตนโดยชอบ
ธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ของตนเอง รวมถึง การเคารพในสิท ธิแ ละหน้ า ที่ข องบุค คลอื่น และการสร้ า งความสัม พัน ธ์ อ นั ดีระหว่า งกัน
เพื่อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ
4. รักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่กระทําการละเมิดข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากข้ อมูล การเก็บข้ อมูล การเปิ ดเผยหรื อการนําข้ อมูลไปใช้ ต้องได้ รับการยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
เว้ นแต่เป็ นการกระทําที่ชอบด้ วยกฎหมาย ข้ อบังคับ หรื อระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามกํากับดูแล การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้ กระทําการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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9.7 นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1. ผลงานและลิขสิทธิ์ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท หรื องานที่ใช้ สําหรับบริ ษัท
ผลงานและลิขสิทธิ์ เหล่านั ้นถือเป็ นของบริ ษัท ต้ องส่งมอบให้ กบั บริ ษัท ไม่ว่าข้ อมูล ผลงานหรื อลิขสิทธิ์ที่เก็บ
ไว้ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ
2. ดูแ ลการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า สิ ท ธิ บัต ร ลิข สิท ธิ์ และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของบริ ษั ท เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใช้ งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เป็ นไปตาม “ระเบียบการใช้ งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่าง
ปลอดภัย” และพระราชบัญ ญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแล
การใช้ ง านโดยฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริ ษ ัท อาทิเช่น การใช้ โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ต้ อ งผ่า นการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ องโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริ ษัทตรวจพบการกระทําที่
ไม่ถกู ต้ อง ถือเป็ นการกระทําผิดทางวินยั บริ ษัท
4. ปฏิ บัติ ต นให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกับ
เครื่ องหมายการค้ า กฎหมายเกี่ย วกับ สิท ธิบ ตั ร กฎหมายเกี่ยวกับ ลิข สิท ธิ์ หรื อ กฎหมายอื่น ที่เกี่ย วข้ อ ง และ
ส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้กบั พนักงานในด้ านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
5. การนํ าผลงานหรื อ ข้ อ มูล อัน เป็ นสิท ธิ ข องบุค คลภายนอก ที่ ได้ รับ มาหรื อ ที่ จ ะนํ า มาใช้ ภ ายในบริ ษั ท จะต้ อ ง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
9.8 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารจัดการอย่างมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณ
และอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมาย และให้ ความสําคัญกับการสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ในอันที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ บริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต และกํ า หนดนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต ใน
จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยความสุจริ ต โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพื น้ ฐาน
ระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพ สร้ างจิตสํานึกให้ กบั บุคลากรภายในบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และมีคณ
ุ ธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ สร้ างจิตสํานึก ค่านิยมแก่พนักงานในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้ อบังคับ นโยบายต่างๆของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริ หารความ
เสี่ยง และป้องกันความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พั ฒ นาระบบควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุม เรื่ อ งต่ า งๆ ได้ แก่ การเงิ น การบั ญ ชี การเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อมู ล และ
กระบวนการอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให้
ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ หน้ า 86

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ ความรู้ แก่พ นักงาน และบุคคลอื่นที่ ต้องปฏิบัติหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ ทุกฝ่ ายปฏิบัติให้
เป็ นไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ ดกิจกรรม และในปี 2560 มีการจัดหลักสูตร การบริ หารความ
เสี่ยงและป้ องกันการทุจริ ต ให้ กบั ผู้บริ หารและหัวหน้ างาน รวมถึงการบรรจุเรื่ องนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
ในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้ วย
5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรื อให้ ค่าอํานวยความสะดวกหรื อสินบนใดๆแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ ผ้ นู นกระทํ
ั้
า
หรื อละเว้ นการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรื อโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. ไม่เรี ยกรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในทาง
มิชอบ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ เว้ นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ ซึ่งควรเป็ นสิ่งที่ไม่ใช่ตวั เงินและมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
7. จัด ช่องทางรับ แจ้ งเบาะแส การกระทํ าที่ สงสัยได้ ว่าเป็ นการทุจริ ต คอร์ รัป ชั่น ที่ เกิ ด กับ บริ ษั ท ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อ ม ผ่า นคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุก ารบริ ษ ัท หรื อ antifraud@mono.co.th และกํ า หนด
มาตรการคุ้มครองผู้ให้ ข้อ มูล รักษาข้ อ มูลของผู้ให้ ข้ อ มูลเป็ นความลับ โดยไม่ให้ ได้ รับ ความเดือ ดร้ อ น หรื อ
ความไม่ช อบธรรม อัน เกิด จากการแจ้ ง เบาะแส มีก ระบวนการในการสืบ สวน กํ า หนดบทลงโทษผู้ก ระทํ า
ความผิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและสนับสนุนการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ทั ้งนี ้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้ ผ่านการรับรองการเป็ นสมาชิกแนว
ร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ตามมติคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ประจําไตรมาส 3/2559
พร้ อมทังเข้
้ ารับใบประกาศรับรองจาก คุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี
9.9 ค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ปี 2560 บริ ษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีตา่ งประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท

ค่ าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชี

5,374,000

ค่าบริ การอื่น

160,000
รวม

5,534,000

9.10 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2560 บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดไว้ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. บริ ษั ทจัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวัน ที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งบริ ษั ท ได้ ป ฏิบัติตามกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งบริ ษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฎอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยไปรษณี ย์
ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้ าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
2. บริษัทได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง ก่อนลงคะแนน
และสรุ ปมติที่ประชุมแต่ละวาระ และนับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ให้ ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริ ษัทได้ รายงานสถานะผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างครบถ้ วน ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
4. บริ ษัทดําเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์
ที ่กํ า หนด รวมถึ ง เผยแพร่ ข้ อ มูล ข่ า วสารผ่ า นเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.mono.co.th โดยมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริ หาร ในหมวด “การกํ ากับดูแลกิจการ” และ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ข้ อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ ” และบริ ษัทมีช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ทาง Email : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรื่ อ งการดูแ ลการใช้ ข้ อ มูลภายใน สามารถดูร ายละเอีย ดได้ จ ากแบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจํา ปี
(แบบ 56-1) ข้ อ 9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้ อมูลภายใน และทางบริ ษั ทส่งจดหมายแจ้ งเตื อนไม่ให้ กรรมการและ
ผู้บริหาร เปิ ดเผยข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญต่อการซื ้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรื อข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ในปี 2560 บริ ษั ท ได้ รับการประเมิน คุณ ภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน ไทย เป็ นการ
ประเมินคุณ ภาพทัง้ ก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริ ษัททําได้ 100 คะแนนเต็ม เป็ นปี ที่สี่
ติดต่อกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และให้ ความสําคัญ ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ในแง่การดําเนินธุรกิจ กลุ่มบริ ษัทมี
หน่วยงานบริ การลูกค้ า Customer Service ซึ่งเป็ นตัวกลางในการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารสินค้ าบริ การของบริ ษัท รับข้ อ
ร้ องเรี ยน และช่วยประสานงานในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆของลูกค้ า ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทเปิ ดช่องทาง
ในการรับ เรื่ อ งเกี่ย วกับ บรรษั ท ภิบ าลของบริ ษัท ผ่า น “CG Hotline” ซึ่งในปี ที่ผ่า นมาบริ ษัท ยังไม่มีผ้ ูมีส่ว นได้ เสีย แจ้ ง
ข้ อร้ องเรี ยนใดๆผ่านช่องทางดังกล่าว
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัท เปิ ดเผยข้ อ มูลสําคัญ ทัง้ ข้ อ มูล ทางการเงิน และข้ อ มูล ที่มิใ ช่ทางการเงิน อย่า งถูกต้ อ ง ครบถ้ ว น และ
เท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อส่งเสริ มความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และมี
การเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายให้ กรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อ ครองหลักทรั พ ย์ โดย
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดั ทําสรุ ปข้ อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือ
ครองหลักทรัพ ย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภ าวะ ทั ้งนี ้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2560 ข้ อมูลปรากฎอยู่ใน
หัวข้ อโครงสร้ างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
สรุ ปรายงานการถือครองหลักทรั พย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
ชื่อ – สกุล

จํานวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.*

การเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น

ปี 2560

ปี 2559

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2560 (%)

2,248,121,980

2,274,699,280

(26,577,300)

66.30

22,900,000

22,900,000

-

0.68

15,000,000**

17,500,000**

(2,500,000)

0.44

6,600,000

6,600,000

-

0.19

11,135,000

11,135,000

-

0.33

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

-

2,000,000

(2,000,000)

-

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

8. นายปรี ชา ลีละศิธร

-

-

-

-

9. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

-

-

-

-

1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน

6,600,000

6,600,000

-

0.19

2. น.ส.ปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์

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. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

1,000,000

1,120,000

(120,000)

0.03

5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข

1,000,000

1,100,000

(100,000)

0.03

กรรมการ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

ผู้บริหาร

*

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วของบริ ษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 3,200,935,537 หุ้น
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วของบริ ษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,390,740,224 หุ้น

**

จํานวนหุ้นของคุณซัง โด ลี ปี 2559 รวมจํานวนหุ้นที่อยู่ใน ไทยเอ็นวีดีอาร์ 500,000 หุ้น
ปี 2560 รวมจํานวนหุ้นที่อยู่ใน บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก 3,000,000 หุ้น

*** ในปี 2560 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริ หารทัง้ 14 ท่าน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (MONO-W1)
การเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนการถือ

ปี 2559

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2560 (%)

887,694,165

927,694,165

(40,000,000)

61.97

-

-

-

-

44

1,000,044

(1,000,000)

0.000003

3,214,286

3,214,286

-

0.22

700,000

4,112,600

(3,412,600)

0.05

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

-

-

-

-

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

8. นายปรี ชา ลีละศิธร

-

-

-

-

9. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

-

-

-

-

3,214,286

3,214,286

-

0.22

-

700,000

(700,000)

-

1,442,858

1,442,858

-

0.10

16

200,016

(200,000)

0.000001

-

-

-

-

ชื่อ – สกุล

จํานวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*
ปี 2560

กรรมการ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นายซัง โด ลี
4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์

ผู้บริหาร
1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน
2. น.ส.ปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
3. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์
4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร
5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข
*

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร (ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2559 รวม 1,479,067,065 หน่วย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร (ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2560 รวม 1,432,395,941 หน่วย

**

ในปี 2560 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริ หารทัง้ 14 ท่าน
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หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน กรรมการอิสระ
ทัง้ 3 ท่าน ยังดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้ อกําหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็ นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ ษัทแยกอํานาจหน้ าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไว้ อย่าง
ชัดเจน ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้ ร่วมบริ หารงานปกติ แต่ให้ การสนับสนุนและคําแนะนํา
ในการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอย่างสมํ่าเสมอ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้ กรอบอํานาจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริ ษัทแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ไว้
อย่า งชัด เจน มี ก ารกํา หนดขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ แ ละวงเงิ น อนุม ัติข องฝ่ ายบริ ห ารในแต่ล ะระดับ ไว้ เ ป็ น
ลายลัก ษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน
4. บริ ษัท มีข้ อ ปฏิบ ตั ิเกี่ยวกับ จรรยาบรรณสําหรับ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงาน เพื่อ เป็ นหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ และเป็ นความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี เพื่อพิจารณาวาระประจําของแต่ละไตรมาส
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ หารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่ออนุมัติงบประมาณการดําเนินงาน
รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารงาน รวมถึ ง มี ก ารกระจายและแบ่ ง อํ า นาจหน้ าที่ ใ ห้ กั บ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหน้ าที่ที่รับผิดชอบ กลัน่ กรองข้ อมูล ติดตามการ
ดําเนินงาน เพื่อให้ การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริ ษัทมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ปี ละ 1 ครัง้ ตามแบบประเมินที่ปรับปรุ งจาก
ศูน ย์พ ฒ
ั นาการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การบริ ษ ัท จดทะเบีย น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยจัด ทํ า ขึ ้น เพื ่อ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ ไขการดําเนินงานต่อไป
ทัง้ นี ้ ในส่วนของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริ ษัทยังไม่ได้ มีการกําหนดนโยบายจํากัด
จํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และการจํากัดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนในการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้
ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ อุทิศเวลาการ
ปฏิบตั ิห น้ าที่ของกรรมการ ในการกํากับ ดูแลการบริ ห ารงาน และผลการดําเนินงานเป็ นอย่างดี และแม้ ว่าทางบริ ษัท
ไม่ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการกํ
้
ากับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือ
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ดูแล
การปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับ ดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบตั ิงาน
ด้ านกํากับดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ กลุม่ บริษัทโมโน ยังคงขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการ
พัฒ นาธุรกิ จที่ กําลังเจริ ญ เติบ โตอย่างรวดเร็ ว ด้ วยตระหนักดีว่าบริ ษั ท เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ในฐานะผู้นํ าด้ านสื่ อ ที่
สามารถเข้ าถึงกลุม่ คนในทุกระดับ กลุม่ บริ ษัท โมโน สนับสนุนให้ กลุม่ ธุรกิจขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการนําศักยภาพ
บุคลากร ทรัพยากร เข้ ามามีส่วนสร้ างสรรค์โครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ แนวคิด “ร่ วมกันให้ ช่วยกันทํา” (Giving
and Helping) โดยนํ าบริ บท Creating Shared Value (CSV) เป็ นหนึ่งฟั นเฟื องช่วยขับเคลื่อนเสริ มสร้ างแผนงานด้ าน
ความรับ ผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม และพร้ อมดึงทุกภาคส่วนเข้ ามามี ส่วนร่ วมตัง้ แต่ ผู้บ ริ ห าร พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้ า และประชาชนทัว่ ไป เพื่อสร้ างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ และสร้ างรากฐานการเติบโต
อย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืนให้ กบั ธุรกิจ

10.1 นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคมของกลุ่มบริษัท โมโน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ว างนโยบายการดํา เนิน งานด้ า นความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คมตามหลัก การ 8 ข้ อ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษัทโมโน มุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจให้ เจริ ญเติบโต ควบคู่กบั การดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรม
ความเป็ นธรรม เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิทั ้ง นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจภายใต้
การเคารพต่อ กฎหมาย เพื่อ ให้ การดําเนิน ธุรกิจเป็ นไปอย่างซื่อ สัต ย์สจุ ริ ต ไม่มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย หรื อ ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงมีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการทํางาน
อย่างมุ่งมัน่ ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กลุ่มบริ ษัท ให้ ความสําคัญต่อการปลูกฝั ง การป้องกันและการต่อต้ านการทุจริ ตเสมอมา โดยได้ มีการวาง
ระบบป้องกัน แก้ ไข และกําหนดบทลงโทษการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในองค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามที่ปรากฏในกฎข้ อบังคับ
บริษัท และข้ อปฏิบตั ิของพนักงาน ทังนี
้ ้ นโยบายการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ปรากฎอยูใ่ นหัวข้ อกํากับดูแลกิจการ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ด้ วยการคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุม่ บริ ษัท ได้ วางแนวทางในการส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน ผ่านการปฏิบตั ิ
อย่า งเท่า เทีย มกัน ทั ้งในด้ า นการดูแ ลพนัก งาน ลูก ค้ า ผู้ถือ หุ้น และผู้มีส ่ว นเกี ่ย วข้ อ งต่า งๆ ทั ้งนี ้ นโยบายด้ า นสิท ธิ
มนุษยชน ปรากฎอยูใ่ นหัวข้ อกํากับดูแลกิจการ
4. การปฎิบัตติ ่ อเเรงงานอย่ างเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษั ทโมโน ให้ ความสําคัญ กับพนักงานเป็ นลําดับต้ นๆ โดยดูแลทัง้ การบริ หารค่าจ้ าง ความเป็ นอยู่
สภาพแวดล้ อมการทํางาน สวัสดิการ การพัฒนาฝึ กอบรม การประเมินผลงาน และการให้ โอกาสการเติบโตไปพร้ อม
องค์กร และปฏิบตั ิด้วยความเป็ นธรรม ภายใต้ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายด้ านการบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริ ษัทปฏิบตั ิภายใต้ ข้อกําหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการ
จ้ างงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และพิจารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ง
สะท้ อนเป้าหมายธุรกิจของบริ ษัทในรอบปี รวมถึงพิจารณาความสําเร็ จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานของแต่
ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ในส่วนของสวัสดิการ บริ ษัทจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนทั ้งด้ านความมัน่ คง สุขภาพ และสร้ าง
ความสุขให้ กบั พนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิการเงินกู้ยืม
งานเลี ้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ กิจกรรมที่สร้ างคุณ ธรรม จริ ยธรรม อาทิ งานทําบุญ ประจําเดือนเกิด งานช่วยเหลือ
สังคมต่างๆ เพื่อสร้ างกําลังใจให้ กบั พนักงาน
นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญ ของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของ
พนัก งาน เพื่อ ให้ เป็ นไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพต่อ เนื่อ ง โดยให้ ค วามสํา คัญ ควบคู่ไปกับ การปฏิบ ตั ิงานตามหน้ าที่ข อง
พนักงาน ดังนี ้
 มุ่งมัน่ พัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้ อกําหนดอื่นๆ ที่นํามาประยุกต์เพื่อสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในที่ ทํ างาน โดยบริ ษั ทส่งเสริ มให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของพนักงาน และถื อเป็ นหน้ าที่ รับ ผิดชอบของ
พนักงานทุกคนที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดีร่วมกัน
 บริ ษั ทพร้ อมสนับสนุนทรัพ ยากรอย่างเพี ยงพอและเหมาะสม พัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ และสร้ าง
จิตสํานึกด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
นอกจากนี ้บริ ษัทมีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งปั ญหาและข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่ดแู ล
เรื่ องนัน้ ๆ รวมถึงการแจ้ งการกระทํ าความผิดที่ เกิดในองค์ กร สามารถแจ้ งผ่านผู้บังคับ บัญ ชาตามลําดับ ชัน้ หรื อผ่าน
ทรัพ ยากรบุค คล ด้ ว ยวาจา หรื อ เป็ นลายลัก ษณ์ ฝ่ ายทรัพ ยากรบุค คลและคณะกรรมการบริ ษ ัท จะดํ า เนิน การหา
ข้ อเท็จจริ งเพื่อหาทางแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทําผิด และบริ ษัทจะให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ของผู้แจ้ ง และมิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถานภาพการทํางาน
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นโยบายด้ านการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะพัฒ นาศัก ยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนัก งานอย่ า งต่อ เนื่ อ ง ด้ ว ยบริ ษั ท
ตระหนักถึงความสําคัญด้ านบุคลากรเสมอว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นรากฐานของความสําเร็ จ บริ ษัทจึงมุ่งมัน่
้ กฝั งวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคูก่ นั ไป
พัฒนาให้ เป็ น “องค์ กรแห่ งการพัฒนาและเรี ยนรู้ ” พร้ อมทังปลู
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
กลุ่มบริ ษัท โมโน มุ่งสร้ างสรรค์สินค้ าและบริ การที่ได้ มาตรฐาน โดยเฉพาะข้ อมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพ
และสามารถสร้ างความสุขให้ กบั ลูกค้ า ผ่านการคัดสรรข้ อมูลที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ าทุกกลุ่ม และดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูเเลรั กษาสิ่งเเวดล้ อม
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท โมโน ไม่ได้ มีผลกระทบในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมโดยตรง แต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมเป็ น
หนึ่งใน เป้าหมายหลักที่บริ ษัทมุ่งสนับสนุน กลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ ให้ ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ใน 2 มิติ
1) มิติด้ า นอนุรัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม 2) มิต ิด้ า นการปลูก ฝั ง จิต สํา นึก รัก สิ ่ง แวดล้ อ ม โดยมีก ารจัด กิจ กรรมทั ้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
ด้ วยสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม กลุ่มบริ ษัท โมโน พยายามเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชุน
ในบริ เวณใกล้ เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาน เพราะเชื่อว่าชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้ เกิดสังคมคุณ ภาพ และนําไปสู่
ความเจริญรุ่งเรื องของประเทศตามลําดับ
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
ในโลกยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามกระแสของเทคโนโลยี จากการที่ทางกลุ่มบริ ษัท
โมโน มีธุรกิจหลักด้ านสื่อดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย ที่มีความหลากหลาย ทําให้ ใช้ ประโยชน์จากสื่อที่มีในการส่งเสริ มการ
ประชาสัม พัน ธ์ งานด้ านความรั บ ผิด ชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้ อ มของกลุ่ม บริ ษั ท แสวงหาแนวร่ วมจากภายในและ
ภายนอก อีก ทั ้ง เป็ นกระบอกเสีย งให้ ก บั โครงการหรื อ กิจ กรรมอื ่น ๆ ที ่ม ีส ่ว นช่ว ยให้ ส งั คมน่า อยู่ นอกจากนี ้ยัง นํ า
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ม าใช้ ในการบริ ห ารจัด การงานภายในองค์ก ร ให้ มีค วามทัน สมัย ลดการใช้ ท รัพ ยากรต่า งๆ และ
ควบคุมต้ นทุนให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
เป้าหมายการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
 เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจิตสํานึ ก สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในวัตถุประสงค์การทําประโยชน์ เพื่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมที่ถกู ต้ องแก่พนักงาน หรื อผู้เข้ าร่วมกิจกรรม และ เน้ นการเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยความสมัครใจ
 เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่ องทางสื่อ สร้ างเครื อข่ ายจิตอาสา สร้ างช่องทางเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร โครงการ กิจกรรม ทั ้งภายในและภายนอกองค์กร กระจายข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ
ให้ ได้ อย่างทัว่ ถึง และสร้ างพันธมิตร เพื่อรวมเป็ นเครื อข่ายจิตอาสา ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ค่ายอาสาจาก
สถานศึกษาต่างๆ ลูกค้ า ประชาชนทัว่ ไป เพื่อผสานความร่วมมือกันสร้ างประโยชน์แก่สว่ นรวม
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กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ได้ ว างแผนโครงการและงบประมาณประจํ า ปี ในการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้ อม โดยแต่ละธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัท ได้ มีบทบาทในการสนับสนุน และช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละธุรกิจ และด้ วยความเป็ นธุรกิจสื่อ ทําให้ บริ ษัทสามารถใช้ ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย
ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โดยมีโครงการที่แต่ละธุรกิจเข้ าไปมีสว่ นร่วม
10.2 การดําเนินงาน และการจัดทํารายงาน
กระบวนการการจัดทํารายงาน
ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริ ษั ท โมโน ได้ ยึดตามหลักการ 8 ข้ อ ที่จัดทําโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียซึ่งประกอบด้ วย ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จดั ทําแผนงานโครงการและดําเนินงานจัดกิจกรรมด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นประจําทุกปี โดยมีความ
สอดคล้ องกับนโยบายที่กําหนดไว้ ข้างต้ น
การดําเนินงาน
ที่ผ่านมา กลุม่ บริ ษัท โมโน ได้ ดําเนินงานด้ านกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนี ้
 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษัท โมโน ให้ ความสําคัญกับการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย
เช่น ความเป็ นธรรมต่อ ผู้ถื อ หุ้น ลูก ค้ า ตลอดจนพนัก งานและสัง คม ตามหลัก การดํา เนิน ธุร กิจ อย่า งมีจ ริ ย ธรรม
้ าหนดข้ อพึงปฏิบตั ิในจรรยาบรรณกรรมการผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ แก่ การ
ภายใต้ ก ารกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังกํ
ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม การพัฒนากิจการให้ เติบโต สร้ างผลตอบแทนที่ดีที่สดุ ให้ กบั
การลงทุนของผู้ถือ หุ้น อย่างต่อ เนื่ อ ง โดยยึดหลักการปฏิ บัติอ ย่างเสมอภาคเท่าเที ยมกัน ต่อ ผู้ถือ หุ้น การปฏิ บัติต าม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการดําเนินงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย
 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทได้ ผ่านการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ตังแต่
้
ไตรมาสที่ 3/2559 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ในส่วนของนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้ านการทุจริ ต บริ ษั ท ได้
สื่อสารข้ อมูลให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้กบั พนักงาน และการ
ปฐมนิเทศให้ กบั พนักงานใหม่ และการสื่อสารนโยบายสูภ่ ายนอก การแจ้ งนโยบายการให้ และรับของขวัญกับคู่ค้าทางธุรกิจ
ตลอดจนการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายใต้ หวั ข้ อ “การกํากับดูแลกิจการ” มาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบให้ ความสําคัญ ในการจัดทําประเมินความเสี่ยงด้ านต่างๆ การควบคุม
ภายในและบริ หารความเสี่ยงอยู่เสมอ การติดตามการปฏิบตั ิของส่วนงานต่างๆ ทัง้ ส่วนงานขายและการตลาด ส่วนงาน
จัดซื ้อและทําสัญญา และการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บรักษาข้ อมูล โดยมีการสอบทาน และการ
ตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน อีกทัง้ การที่บริ ษัททําธุรกิจด้ านสื่อ ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการ
นํ าเสนอข่ าวสารข้ อ มูล และกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้ องกับ การต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต ไม่ว่า จะเป็ นองค์ ก รต่อ ต้ านคอร์ รัป ชั่น และ
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อสาธารณะสร้ างจิตสํานึกที่ดีในเรื่ องดังกล่าว
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สําหรั บ ช่องทางการรับ เรื่ องร้ องเรี ยน บริ ษั ท ได้ มี ช่องทางรับ เรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อ คิด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ
รวมถึงการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต ทังจากพนั
้
กงานเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น โดยในปี 2560
ไม่พบรายงาน หรื อการกระทําผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริษัท
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่ง
ถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน โดยส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงการเคารพ
สิท ธิ ม นุษ ยชน สิท ธิ ห น้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ มี ต่อ ตนเอง บุค คลอื่ น และผู้มี ส่ว นได้ เสี ยทุกฝ่ าย นอกจากนัน้ ยัง
เสริ มสร้ างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้ วยการไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทํา
การละเมิดข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้ อมทังวางแนว
้
ทางการติดตามกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มิให้ เข้ าข่ายการกระทําการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว
 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครั ด ดูแ ลพนัก งานเสมื อ นคนใน
ครอบครัว และต้ องการให้ พนักงานทํางานอย่างมีความสุขในบรรยากาศที่สะดวกสบาย พรั่งพร้ อมด้ วยสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่า งๆ ในที่ทํา งาน ดูแ ลการบริ ห ารค่า ตอบแทนที่เ หมาะสม และมอบสวัส ดิก ารที่ดี จัด ทํา ประกัน สุข ภาพ
ประกัน ชี วิตและอุบตั ิเหตุ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงาน และจากการปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ในปี 2560 ไม่ปรากฎว่ามีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตราการเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน
นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ ส ่งเสริ ม การศึก ษาเพื่อ พัฒ นาความรู้ แ ละศัก ยภาพด้ า นต่า งๆ และจัด รู ป แบบการ
เรี ยนรู้ และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี ้
 การเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ และลงมือทํางานจริ ง (Experience) เป็ นการสอนงานและถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ใ นงานผ่า นหัว หน้ า งาน และสนับ สนุน ให้ พ นัก งานกล้ า คิด และทํา สิ่ง ใหม่ๆ ในงาน หรื อ เรี ย กว่า
On the job training ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาตนเองอย่างแท้ จริง
 การถ่ ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุก
ระดับที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ได้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้ แก่ Tutor
(แบบห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื ้อหาความรู้ ที่นําเสนอ และความ
เชี่ยวชาญนันๆ
้ ของผู้ถ่ายทอด
 การแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น (Evaluation) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูบังคับ บัญ ชา และเพื่ อนร่ วมงาน ได้
แนะนํา (Coaching) และให้ คําปรึ กษา (Consulting) เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และคําแนะนํา
ในการทํางานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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 การศึกษาหาความรู้ และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมาะสม ตามความ
ต้ องการของแต่ละหน่วยงาน และเปิ ดโอกาสให้ แต่ละระดับตําแหน่งเข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรที่จําเป็ นและเหมาะสม
ต่อการทํางาน และพร้ อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ รวมถึงการสร้ างเครื่ องมือบริ หารจัดการองค์
ความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรี ยนรู้เพื่อนําไปต่อยอดการทํางานอย่างต่อเนื่อง
ทั ้งนี ้ ในปี 2560 บริ ษัทได้ จดั สรรงบประมาณด้ านการพัฒ นาบุคลากรเป็ นจํานวนทั ้งสิ ้น 2.43 ล้ านบาท
และมีพนักงานเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นประมาณร้ อยละ 88.50% ของจํานวนพนักงานทังหมด
้
นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น งาน “กีฬาสามัคคี ดิจิตอลทีวี
บาสเกตบอลแมตช์ ครัง้ ที่ 3” ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเข้ าร่ วมการแข่งขัน 8 สถานี โดยทีมจาก MONO29 ในเครื อกลุ่ม
บริ ษัทโมโน ได้ รับรางวัลที่ 3 ในดิวิชนั่ 1 และงาน “แบดมินตัน ทีวีสามัคคีคพั ครัง้ ที่ 2” ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเข้ าร่ วม
การแข่งขัน 13 สถานี โดย MONO29 คว้ าเหรี ยญทอง ในดิวิชนั่ 2 และงาน “กีฬาเชื่อมสามัคคี แจ้ งวัฒนะสัมพันธ์ 2017”
 ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
พันธกิจที่สําคัญ ของบริ ษัทในฐานะผู้ให้ บริ การด้ านสื่อ คือ การนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ที่มีคุณ ภาพ ทัง้ สาระ
ข่าวสาร และความบันเทิง ให้ ครอบคลุมความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าอย่างครบถ้ วน โดยคํานึงถึงความถูกต้ องเหมาะสม
ของข้ อ มูลต่างๆ ซึ่งมี ห น่ วยงานหรื อ ผู้รับ ผิด ชอบดูแ ลลูกค้ าและผู้บ ริ โภคของแต่ล ะธุรกิ จ อาทิ ที มขายและการตลาด,
หน่วยงาน Call Center, เว็บมาสเตอร์ , เจ้ าหน้ าที่ดแู ลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค ฯลฯ ที่คอยแนะนําการใช้ งานบริ การ
ต่างๆ รับเรื่ องร้ องเรี ยน ช่วยเหลือ และแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริ ษัท
บริ ษั ทยังเป็ นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาต่างๆ ทัง้ ของบริ ษั ทเองและของหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเผยแพร่ให้ ประชาชนทัว่ ไปรับทราบและมีสว่ นในการช่วยเหลือสังคมแบบขยายวงกว้ าง รวมถึงการสนับสนุน
ให้ ประชาชนสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ และดําเนินตามรอยพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติชดุ “ตามรอยก้ าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ตนเองและสังคม
 การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม เป็ นหนึง่ ในเป้าหมายหลักของบริษัท โดยเน้ นใน 2 มิติ คือ
1) มิติด้านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สําหรับภายในบริ ษัทได้ ปลูกฝั งให้ พนักงานใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิ การใช้ กระดาษสองหน้ า การนําอุปกรณ์การออกกิจกรรมมาดัดแปลงและนํากลับมาใช้ ใหม่ การ
ใช้ วสั ดุที่ไม่เป็ นพิษ ต่อสิ่งแวดล้ อม และการบริ หารจัดการภายใน การนําระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาใช้ ในการทํางาน
นอกจากจะช่วยลดต้ นทุน ยังสามารถช่วยลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติได้ ด้วย โดยในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีธุรกิจใดในกลุม่ บริษัท
ที่ทําให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
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2) มิติด้านการปลูกฝั งจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้ อม บริษัทส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานและศิลปิ นของบริ ษัท
เข้ าร่ วมทํ ากิ จกรรมเพื่ อ สิ่งแวดล้ อ มทัง้ ในส่วนที่ จัด โดยบริ ษั ท และเครื อ ข่ายพัน ธมิ ตรทางธุรกิ จ และสร้ างจิ ตสํา นึกรั ก
สิง่ แวดล้ อมในวงกว้ าง ไปสูเ่ ยาวชน ประชาชนทัว่ ไป โดยสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้ อม ต่างๆ ดังนี ้
- โครงการ “ปฏิ บัติ ก าร 4 ม. ขอไม่ ม าก +1” จัด โดย กลุ่ม ใบไม้ เพื่ อ รณรงค์ ล ดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวที่เกิดกับสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (4 ม. คือ ไม่ทิ ้งขยะ ไม่ให้ อาหารสัตว์ป่า ไม่ขบั
รถเร็ ว ไม่ส่งเสียงดัง และ +1 ไม่นําสัตว์เลี ้ยงเข้ ามาในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ฯ) ส่งเสริ มให้ จิตอาสาได้ ทํา
กิจกรรมให้ ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยว
- โครงการอนุรั ก ษ์ พิ ทัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ครั ง้ ที่ 14 จัด โดย ชมรมอนุรัก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ โรงเรี ยนบ้ านชอนเดื่อ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้ างจิตสาธารณะ
และร่วมอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
- ค่ายสื่อความหมายธรรมชาติ ครัง้ ที่ 14 จัดโดย ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม คณะสัตว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อสร้ าง
ความเข้ า ใจเรื่ อ งสัต ว์ ป่ าและธรรมชาติ ส่ง เสริ ม ให้ นิ สิต ตระหนัก ถึง ความสํ า คัญ ของการอนุรัก ษ์
สิง่ แวดล้ อม
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษ ัท ตระหนัก ถึง การเป็ นส่ว นหนึ ่ง ของสัง คม จึง ได้ ร่ ว มพัฒ นาชุม ชนทั ้งบริ เวณใกล้ เคีย ง และในถิ ่น
ทุรกันดาร โดยการดําเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด สําหรับปี นี ้ บริ ษัทยังคงดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้ เข้ มแข็งและยัง่ ยืน
กลุม่ บริษัท โมโน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ การสนับสนุนในหลากหลายด้ าน
1) ด้ านการศึกษาและการกีฬา ดําเนินการสร้ างอาคารเรี ยนให้ กบั โรงเรี ยนในชนบทมาอย่างต่อเนื่อง การ
จัดโครงการสอนบาสเกตบอลให้ กับ โรงเรี ยนมากมาย การสนับ สนุน การแข่งขัน กี ฬ าต่างๆ และการให้ เงิน ช่วยเหลื อ
โครงการหรื อกิจกรรมของสถาบันศึกษา
2) ด้ านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริ ษัทบริ จาคเงินให้ กบั สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิ
คนพิการไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ฯลฯ
 การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ นวั ต กรรมซึ่ งได้ จ ากการดําเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุ่มบริ ษัทโมโน มุ่งมัน่ สานต่อพันธกิจด้ านการพัฒนาสังคม ในการเชื่อมโยงสื่อที่มี ผลักดันวงการกีฬา
บาสเกตบอลระดับประเทศ ในปี 2560 บริษัทสนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการต่างๆ ณ สนาม Stadium 29
ของบริ ษัท ซึ่งถือเป็ นสนามที่ได้ มาตรฐาน และทันสมัยที่สดุ ในประเทศ ได้ แก่ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017,
Thailand Basketball Development League 2017 (TBDL), ASEAN Basketball League 2017-2018 เป็ นต้ น
ถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29 , MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพื่อเป็ นเวทีในการพัฒนาฝี มือของนักกีฬาไทย
สู่สากล
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และเพื่อให้ เป็ นอีกหนึ่งกีฬาที่เยาวชนเข้ าถึงได้ ง่าย บริ ษัทจึงจัดโครงการ MONO BASKETBALL DREAM
ปลุกฝั นยัดห่วงเยาวชนไทย พานักบาสเกตบอลอาชีพสังกัดสโมสรโมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไผ่งาม สอนเทคนิคการเล่น
บาสเกตบอลและสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่เยาวชนทัว่ ประเทศ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ปี นี ้จัดขึ ้นทังหมด
้
18 ครัง้ รวมจํานวน
เยาวชนที่เข้ าร่ วมโครงการกว่า 1,500 คน จากหลายโรงเรี ยน หลายชุมชน อาทิ
- โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ านนทบุรี
- โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2)
- โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
- โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ
- โรงเรี ยนเบญจมินทร์
- โรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคม
- โรงเรี ยนชลประทานวิทยา
- โรงเรี ยนโพธิสารพิทยากร
- โรงเรี ยนไทรน้ อย
- โรงเรี ยนสายปั ญญารังสิต
- โรงเรี ยนจอมทอง
- โรงเรี ยนอัสสัมชัญนครราชสีมา
- โรงเรี ยนวชิราลัย
- โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกลู
- โรงเรี ยนหางดงรัฐราษฎร์ อปุ ภัมภ์
- โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
- โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม
- โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
- โรงเรี ยนอุดมดรุณี สุโขทัย
- โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ ธานี
- โรงเรี ยนทุง่ เสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
และสนามกี ฬ าในพื น้ ที่ จัง หวัด จัน ทบุ รี จั ง หวัด ชลบุ รี จัง หวัด อุด รธานี จัง หวัด ขอนแก่ น และจัง หวัด
กําแพงเพชร
สํานักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค ในเครื อโมโน ยังได้ จดั พิมพ์หนังสือ “Organic Smile เพียงแค่ยิ ้มแล้ วส่งต่อไป” ที่รวม
ภาพรอยยิ ้มของ 25 สาวคนดังในวงการ พร้ อมจัดทําคลิป วิดีโอที่นําเสนอ เรื่ อ งเล่าที่มาของรอยยิ ้มของพวกเธอ ผ่าน
Seeme.me/ch/organicsmile รายได้ จากการจํา หน่า ยหนังสือ และการรับ ชมคลิป มอบให้ ก บั มูล นิธิส ร้ างรอยยิ ้ม เพื่อ
ผ่าตัดช่วยเหลือเด็กที่ประสบปั ญหาโรคปากแหว่งเพดานโหว่
นอกจากนี ้ หน่วยงานธุรกิจการพยากรณ์ ได้ พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ ดูดวงสดแบบส่วนตัวกับนักพยากรณ์ ผ่าน
ทางโทรศัพ ท์เคลื ่อ นที ่ใ นรู ป แบบ Video Call โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูพ ิก ารเข้ า ร่ ว มเป็ นนัก พยากรณ์ ซึ่ง ผู้พ ิก ารสามารถ
พยากรณ์ได้ จากสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสม เพื่อเป็ นการสนับสนุนการสร้ างงานและสร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้พิการ
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
นับตังแต่
้ เริ่ มดําเนินกิจการ การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท โมโน ยังไม่พบประเด็นการสร้ างผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ยังคงสานต่อ นโยบายด้ านการพัฒ นาชุมชนและสังคม ในปี 2560 บริ ษั ท มุ่งเน้ น ดํ าเนิ นงานพัฒ นาด้ า น
การศึกษาแก่เยาวชน และส่งเสริ มสุขภาวะ โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี ้
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โครงการสร้ างอาคารเรี ย นโมโน กรุ๊ ป 8 โรงเรี ย น ตชด.บ้ า นนํ ้าแดง อํา เภอขลุง จัง หวัด จัน ทบุรี ซึ่ง
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน อาคารเรี ย นแก่ โ รงเรี ย นต่ า งๆ ต่อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 8
โครงการ Click for Kids “คลิก ที่ ใช่ ส่ง แรงบัน ดาลใจให้ น้ อ ง” โดยเปิ ดให้ ป ระชาชนทั่ว ไปโหวต
ภาพยนตร์ เ พื่ อ สร้ างจิ น ตนาการและแรงบัน ดาลใจให้ แ ก่ เ ด็ก รายได้ นํา ไปสมทบทุน พัฒ นาอาคาร
เรี ย น หลัง คา พื น้ ที ่ ส นามเด็ก เล่น โรงเรี ย นวัด ดอนยอ จัง หวัด นครนายก พร้ อมกิ จ กรรมฉาย
ภาพยนตร์ ที่ ช นะการโหวต
โครงการตู้ห นัง สื อ ในบ้ า นเด็ก ของมูล นิ ธิ เ ด็ก ในโอกาสที่ MONO29 ก้ า วสู่ปี ที่ 4 ได้ ส นับ สนุน และ
มอบตู้ ห นัง สื อ จํา นวน 29 ตู้ ให้ ก ับ เด็ก ที่ ไ ด้ รั บ คัด เลื อ กรวม 29 คน จาก 6 โรงเรี ย น 5 จัง หวัด เพื่ อ
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา
โครงการทํา ได้ ทํา ดี "พี่ จ๋ า หนูร ออยู่" เป็ นโครงการที่ เ ปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานมี ส่ว นร่ ว มเสนอความคิ ด
สร้ างสรรค์ เ ลื อ กสถานที่ จ ัด โครงการได้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ง ปี นี เ้ ป็ นโครงการพัฒ นาห้ อ งเรี ย นบ้ า นปาง
คอง อํา เภอปางมะผ้ า จัง หวัด แม่ฮ่ อ งสอน ด้ ว ยการบริ จ าคถัง เก็ บ นํ า้ และร่ ว มสร้ างฐานรอง ทาสี
เครื่ อ งเล่น มอบข้ า วของเครื่ อ งใช้ ที่ พ นัก งานและผู้มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มบริ จ าค
โครงการ ซ่อ ม - สร้ างสนามบาสเกตบอล ครั ง้ ที่ 2 ณ โรงเรี ย นทุ่ง เสลี่ ย มชนูป ถัม ภ์ จัง หวัด สุโ ขทัย
และ ครั ง้ ที่ 3 ณ เทศบาลเมื อ งชุม แพ จัง หวัด ขอนแก่ น เพื ่ อ ส่ง เสริ ม สุข ภาวะชุม ชน และพัฒ นา
วงการกี ฬ า
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โครงการช่ ว ยผู้ป ระสบอุท กภัย ในพื น้ ที่ ภ าคใต้ โดยเปิ ดรั บ บริ จ าคเงิ น และสิ่ง ของ มอบให้ แ ก่ ม ูล นิ ธิ
ร่ ว มกตัญ ญู และลงพื น้ ที่ ร่ ว มกับ มูล นิ ธิ ก ุศ ลศรั ท ธา จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี เพื ่ อ มอบสิ่ ง ของให้ ก ับ
ผู้ป ระสบภัย รวมถึง มอบเงิ น บริ จ าคในโครงการประชารั ฐ ร่ ว มใจ ใต้ ร่ ม พระบารมี
โครงการพาผู้ พิ ก ารทางสายตาเข้ า ชมนิ ท รรศการพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิง พระบรมศพ ซึ่ง จัด ให้
พนัก งานกลุ่ม บริ ษั ท โมโนได้ พ าผู้ พิ ก ารทางสายตาสัม ผัส งานศิ ล ปะและเรี ย นรู้ พระราชกรณี ย กิ จ
ตามรอยพ่อ หลวงรั ช กาลที่ ๙
โครงการไถ่ ชี วิ ต โค – กระบื อ ร่ ว ม 60 ตัว ณ โรงฆ่า สัต ว์ เ ทศบาลเมื อ งปทุม ธานี และทอดกฐิ น
สามัค คี เ พื่ อ สร้ างศาลาปฏิ บ ัติ ธ รรม ปี ที่ 2 ณ วัด อโศการาม 2 จัง หวัด ปทุม ธานี เพื่ อ สนับ สนุน ให้
ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานร่ ว มทํา บุญ ในโอกาสต่ า งๆ

รวมถึง บริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา
รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมาคม และองค์กรต่างๆ อาทิ
-

โครงการเด็กไทยฉลาดคิด 2017 (School Visit) จัดโดย การ์ ตนู คลับ เพื่อรณรงค์ป้องกันและต่อต้ านยาเสพติด
โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง จัดโดย ศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาฯ ส่งเสริมทักษะเยาวชนด้ านกฎหมายเพื่อนําสูก่ ารเป็ นนักกฎหมายที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
โครงการ “สัง คมฮอมใจ๋ ครั ง้ ที่ 3” จัด โดย นัก ศึก ษาคณะสังคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ แ ละสวัส ดิ ก ารสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โครงการล้ อเลื่อนเพื่อคนพิการ
โครงการหัวใจสีขาว ในการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้ป่วยติดเชื ้อเอดส์ คนชรา เด็กกําพร้ า ครัง้ ที่ 22
โครงการ การประชุ ม วิ ช าการภาษ าและวั ฒ นธรรม สถาบั น วิ จั ย ภาษ าและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 สนับสนุนทุนการศึกษาและของขวัญแก่โรงเรี ยนและศูนย์เยาวชนรวม 6 แห่ง
กิจกรรมค่ายแนะนําการศึกษาจังหวัดลพบุรี จัดโดย กลุม่ นิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมจัดทําหนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ าฯ
กิจกรรมจัดทํานิตยสารข่าว ตํารวจมวลชนสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ
กิจกรรมละครเวทีการกุศล “ละคร บีบีเอ จุฬาฯ ครัง้ ที่ 10” คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “พลังแผ่นดิน ตามรอยเท้ าพ่อ” “เทิดไท้ องค์ราชัน ในดวงใจไทยนิรันดร์ ” จัดโดย
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม และ “คอนเสิร์ตโดยสถานีตํารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ”
กิจกรรมของทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทีมกีฬากอล์ฟกองทัพภาคที่ 1
สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย (Thai BMI)
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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อีกทั ้ง บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการสนับสนุนด้ านกีฬา ด้ วยตระหนักว่ากีฬามีส่วนช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพและ
ความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน หรื อได้ สนับสนุนช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงานวิ่งอีกทางหนึ่ง ซึง่ ชมรมวิ่ง
ในนาม MONO Runner ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
- งาน ก้ าวนี ้ต่อชีวิต RUN FOR LIFE
- งาน CHONGKHO RUN 2017
- งาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ 2017
- งานเดิน - วิ่ง เติมฝั น ปั นนํ ้าใจ 9 ปี สาระดี PSI ช่อง 99
- งาน EGAT CHARITY GREEN RUN 2017
- งานฮาล์ฟมาราธอน BANGSAEN 21
- งาน SUPER SPORT 10 MILES INTERNATIONAL RUN 2016 สนับสนุนผ้ าเย็นให้ กบั นักวิ่ง
โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.mono.co.th/CSR.aspx
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัท
ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อทําหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้ แก่ บริ ษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
(1995) จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2550 เพื่อทําหน้ าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัท และ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน รวมทังติ
้ ดตามการดําเนินการแก้ ไขของบริ ษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
สําเนารายงานให้ กับฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้ องเป็ นประจําทุกไตรมาส ซึ่งสรุ ปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกนํ าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้ าร่ วมประชุม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั ิแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2560
โดยการซักถามข้ อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัททัง้ 5 ด้ าน โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษั ท มี การกํ าหนดเป้ าหมายการดํ าเนิ น ธุรกิ จ จัดทํ าแผนงานที่ ชัดเจน มี การจัดการโครงสร้ างองค์ กร และ
กําหนดอํานาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริ ษัทมีการวางแผนและให้ ความสําคัญ กับบุคลากรในทุกด้ าน มีการ
จัด ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานใช้ ยึดเป็ นแนวทางในการปฎิบัติตาม เพื่อให้ องค์กรมี การ
ควบคุมภายในที่ดี และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง ซึง่ ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุม่ โดย
ทําหน้ าที่ กํ าหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้ าน ทัง้ ปั จจัยภายในและ
ภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้
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ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัตงิ าน
บริ ษัทมีนโยบายและขัน้ ตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขัน้ ตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ รวมถึงบริ ษัทมีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณี เกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงที่ มี
ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ภายใต้ ก ารกํ า กับ ดูแ ลของคณะกรรมการทัง้ 5 คณะ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทมีการตัดสินใจบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมีความถูกต้ อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และนํามาใช้ ได้
ทันต่อเวลา โดยมีช่องทางการสื่อสารทังภายใน
้
และภายนอกบริษัท
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริ ษัทกําหนดให้ มีระบบการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบ ให้ เหมาะสมและทันต่อ
เวลา รวมถึงกํ าหนดให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจําทุกไตรมาส
สํ า นัก ตรวจสอบภายใน โดยมี น างสาวสวนศรี สวนกูล เป็ นหัว หน้ า งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ค วามเห็น ว่า ผู้ดํ ารงตํ า แหน่ ง หัว หน้ า งานตรวจสอบภายในมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง ทํ า หน้ า ที่ ดูแ ลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ให้ เป็ นไปตามแผนงานประจํ า ปี ที่ ได้ รับ อนุมัติ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทแล้ ว ไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ อันอาจทําให้ เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเรื่ องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หาร ให้ ความสําคัญกับการควบคุมภายใน

และการบริ หารความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บริ ษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มี
การบริ หารความเสี่ยงในระดับ ที่ยอมรับ ได้ รวมถึงการปฏิบ ตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อ บังคับ ที่เกี่ยวข้ อ งกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างถูกต้ องและเป็ นที่น่าเชื่อถือ
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12. รายการระหว่ างกัน
สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ ในปี 2560
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึง่ สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ความสัมพันธ์
- JAS กับบริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึง่ ถือหุ้นในบริ ษัท ร้ อยละ 66.30 และถือหุ้นใน JAS ร้ อยละ 64.39

(มหาชน) (“JAS”)
- บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
(“TTTBB”)

- TTTBB ประกอบธุรกิจให้ บริ การวงจรเชื่อมต่อความเร็ วสูง สําหรับให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง
- TTTBB และบริ ษัท มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน TTTBB และบริ ษัท
- TTTBB ถือหุ้นโดยบริ ษัท อคิวเมนท์ จํากัด (“ACU”) ร้ อยละ 99.20 โดย ACU เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00

- บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด (“TTTI”)

- TTTI ประกอบธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตครบวงจร
- TTTI กับบริ ษัท มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน TTTI และบริ ษัท
- TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้ อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้ อยละ 99.20 โดย ACU เป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00

- บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (“JASTEL”)

- JASTEL ประกอบธุรกิจให้ บริ การวงจรเช่า และบริ การรับ - ส่งข้ อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- JASTEL กับบริ ษัท มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน JASTEL และบริ ษัท
- JASTEL ถือหุ้นโดย บริ ษัท จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด (“JSTC”) ร้ อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00

- บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด (“PA”)

- PA ประกอบธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่สํานักงานในอาคาร จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ และให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่อง
- PA และบริ ษัทมีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน PA และบริ ษัท

- PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้ อยละ 53.85 และร้ อยละ 46.15 ตามลําดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00
- บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด (“JINET”)

- JINET ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบต่างๆ เช่น การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตรายบุคคล (Individual) บริ การอินเทอร์ เน็ตสําหรับ
ลูกค้ าองค์กร (Corporate) บริ การ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ
- JINET กับบริ ษัท มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน JINET และบริ ษัท
- JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 98.33
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้ า 105

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

- บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (“ACES”)

- ACES ประกอบธุรกิจให้ บริ การระบบสื่อสารโทรศัพท์ทกุ ประเภทขาย/ปลีก/ให้ เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
- ACES กับบริ ษัท มีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน ACES และบริ ษัท
- ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้ อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้ อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือ
หุ้นโดย JAS ร้ อยละ 39.82

2. บริ ษัท กรี นสตาร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์ จํากัด (“GS”)

- GS ประกอบธุรกิจรับซื ้อวัสดุที่ใช้ แล้ ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้ แล้ วโดยผ่านกรรมวิธีเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่
้
นทร์
- GS และบริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการร่ วมกัน คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน GS และบริ ษัท รวมทังนายนวมิ
ประสพเนตร เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้ อยละ 59.96

3. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา

- มูลนิธิฯ เป็ นมูลนิธิที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้ รับการรับรองให้ เป็ นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร
- มูลนิธิฯและบริ ษัทมีกรรมการร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการในมูลนิธิฯและบริ ษัท

(“มูลนิธิฯ”)
4. บริ ษัท พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“PINVEST”)

- PINVEST ประกอบกิจการ ซื ้อ ขาย เช่า ให้ เช่า อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์
- PINVEST และบริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมการ ร่ วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน PINVEST และบริ ษัท รวมทังนาย
้
พิชญ์ โพธารามิก เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PINVEST โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้ า 106

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้ าที่เป็ นธรรม ดังนี ้
1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รั บ/ใช้ ไป

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.03

การที่ บริ ษัท ย่อยใช้ บริ การระบบโทรศัพ ท์ พื น้ ฐานดังกล่าว เป็ นรายการ

1.บริ ษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทย่อยจ่ายค่าบริ การโทรศัพท์พื ้นฐานให้ แก่ TTTBB เพื่อดําเนิน

2.บริ ษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด

ธุรกิจให้ บริ การสํารองที่พกั ซึง่ TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท์พื ้นฐาน

ธุ รกิ จ ปกติ และอัต ราการค่ า บริ ก ารเป็ นอัต ราตลาด จึ ง เห็ น ว่ า การทํ า

ให้ บริ การ กําหนดอัตราค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ตกลงกัน

รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ บริ การสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์,นิตยสาร,
วิทยุ และ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI
- บริ ษัทย่อยให้ บริ การลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ แก่ TTTI

20.80
0.76

การให้ บริ การสื่อโฆษณา และให้ บริ การใช้ ลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ ดังกล่าว
เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อเป็ นช่องทางในการ
โปรโมทบริ การของ TTTI โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้ บริ การแก่
ลูกค้ ารายอื่นทั่วไป ดังนัน้ จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผล
และมีราคายุติธรรม

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื ้นที่วางเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
(Co-Location)

7.68

การเช่าพื ้นที่วางเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ดงั กล่าว เป็ นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI
เป็ นผู้ให้ บริ การอิ นเตอร์ เน็ ตครบวงจร ที่ มี ความพร้ อมด้ านระบบ และ
อุปกรณ์ ต่างๆ (Infrastructure) ให้ บริ การเชื่ อมต่อสัญญาณอิ นเตอร์ เน็ ต
ความเร็ วสูง รวมทังมี
้ บริ การให้ เช่าพื ้นที่วางเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็ นห้ องที่มี
ลักษณะเฉพาะให้ แก่กลุ่มบริ ษัท โดยราคาค่าบริ การเป็ นราคาตลาด ดังนัน้
จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้ า 107

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2.บริ ษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด (ต่อ)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รั บ/ใช้ ไป

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวโยงกันให้ แก่ TTTI ดังนี ้

14.69

การใช้ บริ การสัญ ญาณอิ นเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงดังกล่าว เป็ นรายการ
ธุรกิ จปกติ โดย TTTIเป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ครบวงจร ที่ มี ความ

1) ค่าใช้ สญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงเพื่อใช้ ในธุรกิจสื่อ

พร้ อมด้ านระบบ และอุปกรณ์ ต่างๆ(Infrastructure) รวมทังมี
้ สํานักงาน

ทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์ เน็ต และธุรกิจสื่อวิทยุ

ตังอยู
้ ่ภายในอาคารเดียวกัน ทําให้ มีความสะดวกในการดูแล และการ

2) ค่าใช้ สญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ ในสํานักงาน

ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทางประกอบกับอัตราค่าบริ การเทียบเคียง
ได้ กับ ราคาบริ ก ารของผู้ป ระกอบการรายอื่ น ดังนัน้ จึ ง เห็ น ว่า การทํ า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
- บริ ษั ท จ่ายค่าบริ ก ารโทรศัพ ท์ พื น้ ฐานให้ แก่ TTTI เพื่ อ ดํ าเนิ น
ธุรกิ จโดยบริ ษัท ใช้ เลขหมายเพื่อ งาน Call center และบริ ษั ท
และบริ ษัทย่อยใช้ บริ การเลขหมายเพื่ องานสื่อสารที่เกี่ ยวข้ อง
กับงานสํานักงาน

3.บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด

0.89

การใช้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานดังกล่าว เป็ นรายการธุรกิจปกติ และอัตรา
ค่ า บริ ก ารเป็ นอั ต ราตลาดและเที ย บเคี ย งได้ กั บ การใช้ บริ ก ารของ
ผู้ ประกอบการภายนอกอื่ น ๆ จึ ง เห็ น ว่ า การทํ า รายการมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษั ท จ่ายค่าใช้ บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมให้ แก่ JASTEL
เพื่อเชื่อมโครงข่ายจากอาคารจัสมินถึง DTAC (รังสิต)

1.33

การใช้ บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติ โดย
JASTEL เป็ นผู้ให้ บริ การรับส่งข้ อมูลผ่านเคเบิลใยแก้ ว (Fiber Optic) ที่
มี ค วามพร้ อมด้ านระบบ และอุป กรณ์ เชื่ อ มโครงข่ ายต่างๆ โดยราคา
ค่าบริ การใกล้ เคียงกับอัตราค่าบริ การที่กลุ่มบริ ษัทจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ
รายอื่นที่ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน ดังนัน้ จึงเห็นว่าการทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้ า 108

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รั บ/ใช้ ไป

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ ายค่ าเช่ าพื น้ ที่ วางเครื่ อ งเซิ ร์ฟ เวอร์

1.11

ค่ าเช่ าพื น้ ที่ วางเครื่ อ งเซิร์ฟ เวอร์ ดังกล่ าวเป็ นรายการธุรกิ จ ปกติ โดย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3.บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (ต่อ)

(Co-Location) ให้ แก่ JASTEL

JASTEL เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ครบวงจร มี ระบบ และอุป กรณ์
ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริ การให้ เช่าพืน้ ที่วางเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง
เป็ นห้ องที่ มี ลักษณะเฉพาะให้ แก่ บริ ษัท โดยราคาค่าบริ การเป็ นราคา
ตลาด ดังนัน้ จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

4.บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าใช้ จ่ายอาคาร เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่า

14.98

การให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทดังกล่าวเป็ นรายการปกติของกลุ่มบริ ษัท

รักษาความปลอดภัย, ค่าบริ การที่จอดรถ ซึง่ เป็ นการจ่ายตาม

โดย PA เป็ นเจ้ าของอาคารจัส มิ น อิ น เตอร์ เนชั่น แนล ทาวเวอร์ และ

สัญญา

เรี ยกเก็บค่าบริ การดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น
ดังนันจึ
้ งเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

5.บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษั ท จ่ ายค่ าบริ ก ารInternet Corporate leased line ให้ แ ก่
JINET

0.18

การให้ บ ริ ก าร Internet Corporate leased line ดัง กล่ า วเป็ นรายการ
ธุรกิจปกติ โดย Ji-NET เป็ นผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตครบวงจร ที่มีความ
พร้ อมด้ านระบบ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ (Infrastructure) โดยราคา
ค่ า บริ ก ารเป็ นราคาตลาด ดั ง นั น้ จึ ง เห็ น ว่ า การทํ า รายการมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้ า 109

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
6.กลุม่ บริ ษัท JAS ได้ แก่ TTTBB, TTTI,
JINET, JASTEL, ACU และ PA

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รั บ/ใช้ ไป

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษั ท จ่ายค่าบริ ก ารพื น้ ที่ อบรมและสัม มนา และค่าใช้ จ่าย

0.11

อื่นๆ

รายการดังกล่าวเป็ นรายการค่าใช้ จ่ายปกติ และมีอตั ราค่าบริ การเท่ากับ
ราคาตลาด และเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารดัง กล่ า วเป็ นไปตามมาตรฐาน
เดี ย วกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรายอื่ น ดัง นั น้ จึ ง เห็ น ว่ า การทํ า รายการมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

7.บริ ษัท กรี นสตาร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์ จํากัด

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริ ษั ทย่อยมี รายได้ จากการจําหน่ายหนังสือเก่าในลักษณะ

0.27

การขายเป็ นเศษกระดาษเพื่อนําไปทําลาย โดยราคาขายสูง

รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิ จปกติ และมีราคาเท่ากับราคาตลาด
ดังนันจึ
้ งเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

กว่าราคาที่ บริ ษั ท ย่อ ยจํ าหน่ ายให้ แก่ คู่ค้ารายอื่ นและไม่ ตํ่ า
กว่าราคาตลาด

8.บริ ษัท เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วสิ จํากัด

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทย่อยจ่ายค่าบริ การไฟฟ้าสํารอง สําหรับห้ องสตูดิโอที่ใช้
ถ่ายทํารายการต่างๆ

0.79

รายการดังกล่าวเป็ นรายการค่าใช้ จ่ายปกติ และมีอตั ราค่าบริ การเท่ากับ
ราคาตลาด ดังนัน้ จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้ า 110

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รั บ/ใช้ ไป

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพืน้ ที่เพื่อเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงาน

40.52

รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุม่ บริ ษัท โดย PA

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1.บริ ษัท พรี เมียม แอสเซท จํากัด

เช่ าพืน้ ที่
ของกลุม่ บริ ษัท

เป็ นเจ้ าของอาคารจัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ บริ การให้ เช่าพื ้นที่
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนัน้
จึงเห็นว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2.มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทจ่ายเงินบริ จาคให้ แก่มลู นิธิฯ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้ าง

1.00

อาคารโรงเรี ยน เป็ นสาธารณกุศล

รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนในการทํา CSR ของบริ ษัท ซึง่ เป็ น
รายการค่าใช้ จ่ายปกติ

3. รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริการ
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

1. บริ ษัท พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะรายการระหว่ างกัน
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษั ท ย่ อ ยจ่ ายค่ าเช่ า กล้ อ งให้ แก่ PINVEST เพื่ อ ใช้ ในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยมีอตั ราเทียบเคียงกับอัตราค่าบริ การที่กลุ่ม
บริ ษัทจ่ายให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การรายอื่น

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2560
รั บ/ใช้ ไป
15.00

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติ และมีอตั ราค่าบริ การเช่า ซึง่ เป็ น
ราคาที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งเห็นว่าการทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้ า 111

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
งบการเงิน
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาตเลขที่

บริษัทผู้สอบบัญชี

2558

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน

3930

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

2559

นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ

5874

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

2560

นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ

5874

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี 2558-2560 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีข้างต้ น ซึ่ง
เป็ นผู้สอบบัญ ชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ งบการเงิน ปี
2558-2560 ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ
งบการเงินสําหรับปี 2558-2560 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบและมี
ความเห็น ว่า งบการเงิน ของบริ ษัท ได้ แ สดงฐานะการเงิน ผลการดํ า เนิน งานและกระแสเงิน สด สํา หรับ แต่ล ะปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ หน้ า 112

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

129.83

2.26

86.81

1.61

194.29

3.68

0.23

0.00

0.23

0.01

0.22

0.00

492.66

8.59

465.98

8.64

457.15

8.66

สินค้ าคงเหลือ

10.50

0.18

8.83

0.16

9.91

0.19

ค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ า

23.51

0.41

22.90

0.42

36.59

0.69

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

96.82

1.70

89.33

1.66

138.51

2.62

753.55

13.14

674.08

12.50

836.67

15.85

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ ้าประกัน

46.06

0.80

9.13

0.17

0.45

0.01

เงินลงทุนในการร่วมค้ า

46.83

0.82

51.23

0.95

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

760.55

13.26

777.36

14.42

716.69

13.59

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2,258.10

39.36

1,951.97

36.20

1,723.40

32.65

ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่

1,456.79

25.39

1,585.57

29.41

1,714.35

32.48

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี

258.97

4.51

210.85

3.91

210.78

3.99

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

155.75

2.72

131.47

2.44

75.40

1.43

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

4,983.05

86.86

4,717.58

87.50

4,441.07

84.15

รวมสินทรั พย์

5,736.60 100.00

เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

5,391.66 100.00

5,277.74 100.00

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ หน้ า 113

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2559
%

ล้ านบาท

ปี 2558
%

ล้ านบาท

%

หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

120.00
319.04

2.09
5.56

135.00
295.06

2.50
5.47

135.00
493.14

2.56
9.34

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

81.89
206.18
6.60
3.40
65.29
802.40

1.43
3.59
0.12
0.06
1.14
13.99

54.89
360.57
6.04
0.30
77.37
929.23

1.02
6.69
0.11
0.01
1.43
17.23

339.12
10.60
41.62
1,019.48

6.43
0.20
0.79
19.32

1,440.84
695.32
6.03
43.79
8.99
2,194.97
2,997.37

25.12
12.12
0.11
0.76
0.16
38.26
52.25

1,338.99
708.84
3.09
36.21
9.69
2,096.82
3,026.05

24.83
13.15
0.06
0.67
0.18
38.89
56.12

725.46
1,069.41
8.74
23.11
7.98
1,834.70
2,854.18

13.75
20.26
0.16
0.44
0.15
34.76
54.08

5.91
59.98

498.50
320.09
2,935.69

5.95
54.45

492.80
310.09
2,749.19

5.88
52.09

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ส่วนทีย่ งั ไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

519.70
339.07
3,440.90

51.97
0.91
(941.58) (16.41)
(151.13) (2.63)
2,739.23 47.75
2,739.23 47.75
5,736.60 100.00

49.85
0.92
(795.59) (14.76)
(144.43) (2.68)
2,365.61 43.88
2,365.61 43.88
5,391.66 100.00

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

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ หน้ า 114

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริ ษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท

รายได้
รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สงสัยจะสูญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
กําไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้ จ่าย)
ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบภาษี เงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไรสําหรั บปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (ล้ านหุ้น)

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

2,528.67 98.17
47.04
1.83
2,575.71 100.00

2,076.76
35.94
2,112.70

98.30
1.70
100.00

1,892.96
32.18
1,925.14

98.33
1.67
100.00

1,833.83
139.39
448.34
4.94
0.50
2,427.00

71.20
5.41
17.41
0.19
0.02
94.23

1,633.84
107.57
417.92
21.30
23.78
1.37
2,205.78

77.33
5.09
19.78
1.01
1.13
0.07
104.41

1,649.96
229.65
449.91
2.73
2,332.25

85.71
11.93
23.37
0.14
121.15

148.71
-

5.77
-

(93.08)
(1.81)

(4.41)
(0.09)

(407.11)
-

(21.15)
-

148.71
(133.40)
15.31
42.86
58.17

5.77
(5.18)
0.59
1.66
2.26

(94.89) (4.50)
(145.01) (6.86)
(239.90) (11.36)
(9.65) (0.45)
(249.55) (11.81)

(407.11)
(133.10)
(540.21)
53.64
(486.57)

(21.15)
(6.91)
(28.06)
2.79
(25.27)

(6.70)
-

0.92
(7.15)

8.47
-

(6.70)
51.47

1.33
(4.90)
(254.45)

8.47
(478.10)

58.17
58.17

(249.55)
(249.55)

(486.57)
(486.57)

0.017
0.015

(0.079)
(0.079)

(0.158)
(0.158)

3,351.57

3,172.66

3,085.56
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ล้ านบาท

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ล้ านบาท

ล้ านบาท

1,185.86

749.61

233.24

(1,473.10)

(1,536.68)

(1,033.02)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

332.57

678.67

387.53

ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน เพิ่มขึน้ (ลดลง)

(2.31)

0.92

8.47

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสุทธิลดลง

43.02

(107.48)

(403.78)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2560

งบการเงินรวม
ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

0.94
0.74
1.37
5.76
63.38
132.34
2.76
43.61
8.37
57.77

0.73
0.54
0.77
5.04
72.42
107.99
3.38
23.22
15.72
60.08

0.82
0.59
0.28
4.23
86.19
119.12
3.06
11.71
31.16
58.09

27.28
4.02
1.83
1,166.38
2.26
2.28

20.18
(6.21)
1.70
(580.98)
(11.81)
(10.42)

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

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราส่วนกําไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
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อัตราส่ วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

2.67

(1.78)

(7.63)

20.01

(22.74)

(68.19)

0.46

0.40

0.36

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.09

1.28

1.18

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

1.11

(0.65)

(3.06)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)

0.70

0.48

0.15

377.20

38.66

-

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
1/

หมายเหตุ : 1/ คํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้ รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยในปี 2560 มี จํ า นวน 2,575.71 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2559 มี จํ า นวน
2,112.70 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 463.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.92 โดยรายละเอียดของรายได้ รวมเป็ นดังนี ้

รายได้
รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
รายได้ อื่น
รวมทัง้ สิน้

ปี 2560
2,528.67
47.04
2,575.71

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ปี 2559
(ลดลง)
2,076.76
451.91
35.94
11.10
2,112.70

463.01

%
21.76
30.88
21.92

รายได้ จากการขายและให้ บริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 2,528.67 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2559 มีจํานวน 2,076.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 451.91 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.76 รายได้ จากการขายและบริ การ
แยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็ นดังนี ้
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจการให้ บริ การคอนเทนต์
รวมทัง้ สิน้

ปี 2560
2,370.90
157.77
2,528.67

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ปี 2559
(ลดลง)
1,980.76
390.14
96.00
61.77
2,076.76

451.91

%
19.70
64.34
21.76

รายได้ จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิจโฆษณาและธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่าวสารและบันเทิงของบริ ษัท
และบริ ษั ท ย่ อ ยในปี 2560 มี จํ า นวน 2,370.90 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2559 มี จํ า นวน 1,980.76 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้
390.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.70 โดยรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ เป็ นรายได้ จากการให้ บริ การโฆษณา TV เนื่องจาก
บริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ ชื่อช่อง ”MONO29” และคอน
เซ็ป ต์ “หนังดีซีรีส์ดัง” ซึ่งได้ รับความนิ ยมจากผู้ชมโดยมีเรตติง้ ติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรี ทีวีในระบบดิจิตอล โดยเฉพาะ
ช่วงเวลา “พรี เมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ ” ที่บริษัทได้ คดั เลือกแต่ภาพยนตร์ ฟอร์ มยักษ์ คณ
ุ ภาพดี ส่งผลให้ ลกู ค้ าตอบรับและสนใจ
ลงโฆษณากับทางช่อง ”MONO29” โดยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ปั จจุบนั ช่อง MONO29 มีเรตติ ้งเฉลี่ยเป็ นลําดับ
ที่ 3 จากจํานวนช่องฟรี ทีวีทงหมด
ั้
รายได้ จากกลุ่ มธุรกิจการให้ บริ การคอนเทนต์ ซึ่งประกอบด้ วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลงและ
ธุรกิจอื่นๆของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 157.77 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจํานวน 96 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 61.77 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.34 เนื่องจาก
ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้ า 118

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี 2560 บริ ษัทย่อยได้ นําคอนเทนต์ภาพยนตร์ เข้ าฉายในโรงภาพยนตร์ มากขึ ้น โดยเฉพาะการ
เปิ ดตัวภาพยนตร์ เรื่ องแรกของค่าย “ทีโมเมนต์” ซึ่งได้ คณ
ุ วิสตู ร พูลวรลักษณ์ ผู้มีประสบการณ์ ในวงการภาพยนตร์ มาเป็ น
ผู้บริหารและได้ กระแสตอบรับเป็ นอย่างดี
ธุรกิจกีฬา บริ ษัทย่อยมีทีมบาสเก็ตบอลภายใต้ ชื่อ “สโมสรโมโนแวมไพร์ ” และ “โมโนทิวไผ่งาม” โดยบริ ษัทย่อยเป็ น
ผู้สนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก และมี “Mono29 Stadium” เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันและถ่ายทอด
ออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ ประกอบกับบริ ษัทย่อยได้ ลิขสิทธิ์รายการบาสเก็ตบอลใหญ่ๆมาฉายในช่อง ส่งผลให้ บริ ษัทย่อย
ได้ สปอนเซอร์ จากบริษัทที่ให้ ความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มมากขึ ้น
้ าที่
ธุรกิจเพลง ในปี 2560 บริษัทย่อยได้ เริ่มโปรเจค “Mono Fresh Concert“ ซึง่ เป็ นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปิ นชื่อดังชันนํ
มีแนวเพลงต่างขัวต่
้ างสไตล์มาประชันอยู่บนเวทีเดียวกัน โดยได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภายใต้ ชื่อว่า GSB
Two-Tone Concerts
รายได้ อ่ ืนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 47.04 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจํานวน 35.94
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11.10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.88
ต้ นทุน ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษี เงินได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2560 มีจํานวน 2,517.54
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจํานวน 2,362.25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 155.29 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.57

รายการ

ปี 2560

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ปี 2559
(ลดลง)
199.99
1,633.84

%
12.24

ต้ นทุนจากการขายและให้ บริ การ

1,833.83

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ

139.39

107.57

31.82

29.58

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

448.34

417.92

30.42

7.28

-

21.30

(21.30)

(100.00)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4.94

23.78

(18.84)

(79.23)

หนี ้สงสัยจะสูญ

0.50

1.37

(0.87)

(63.50)

2,427.00

2,205.78

221.22

10.03

-

1.81

(1.81)

(100.00)

ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน

133.40

145.01

(11.61)

(8.01)

ภาษีเงินได้

(42.86)

9.65

(52.51)

544.15

2,517.54

2,362.25

155.29

6.57

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้ า

รวมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า

รวมทัง้ สิน้
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การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน เป็ นผลจากการรายได้ ที่เติบโตขึ ้นส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายที่
ผันแปรตามรายได้ มากขึน้ ประกอบกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึน้ จากการซื ้อคอนเทนท์ใหม่ๆ
จากค่ายหนังต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์ มอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนังใน
มื อ มากกว่ า 2,000 เรื่ อ ง ซี รี ส์ อี ก กว่ า 200 เรื่ อ ง รวม 4,000 ตอน รวมถึ ง การที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ มี ก ารใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ทังการใช้
้
สื่อภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ ภายนอกร่วมกับพาร์ ทเนอร์ และสปอนเซอร์ มาก
ขึ ้น
กําไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิรวมในปี 2560 จํานวน 58.17 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีขาดทุนสุทธิจํานวน
249.55 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้น 307.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 123.31 เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการ
ให้ บริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น

2) การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2560 มีจํานวน 5,736.60 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 จํานวน
344.94 ล้ านบาท จากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 79.47 ล้ านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 265.47 ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ ้น 43.02 ล้ านบาทและลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึ ้น 26.68 ล้ านบาทตาม
รายได้ ที่เพิ่มมากขึ ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจาก
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีจํานวน 2,258.10 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 306.13 ล้ านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซื ้อภาพยนตร์ จากสตูดิโอยักษ์ ใหญ่จากต่างประเทศ
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2560 มีจํานวน 2,997.37 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 28.68
ล้ านบาท ส่วนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการจ่ายชําระต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ 167.91 ล้ านบาท ในขณะ
ที่เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึน้ จํานวน 128.85 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ก้ ารค้ าและเจ้ าหนี อ้ ื่นเพิ่มขึน้ 23.98 ล้ านบาท จาก
เจ้ าหนี ้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อกิจการโทรทัศน์(กสทช.)เพิ่มมากขึ ้นจากปี ก่อนตามรายได้
ธุรกิจทีวีที่เพิ่มขึ ้น
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2560 มีจํานวน 2,739.23 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 จํานวน
373.62 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2560 จํานวน 58.17 ล้ าน
บาทและระหว่ า งปี 2560 บริ ษั ท มี ทุ น หุ้ นสามั ญ ชํ า ระเพิ่ ม ขึ น้ 190 ล้ านหุ้ น เป็ นเงิ น จํ า นวน 524.19 ล้ านบาท ใน
ขณะเดียวกันยังมีการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 และเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2560 จํานวน 202.04 ล้ านบาท จึงส่งผล
ให้ กําไรสะสมลดลง 145.99 ล้ านบาท
โครงสร้ างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม จํานวน 2,997.37 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
52.25 ของสินทรัพ ย์ รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจํ านวน 2,739.23 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47.75 ของสินทรัพ ย์ รวม
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ 1.09 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.19 เท่า
ความสามารถในการทํากําไร
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี อัต รากํ าไรขัน้ ต้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.28 เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2559
ร้ อยละ 7.10 และมีอตั รากําไรสุทธิร้อยละ 2.26 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 14.07 สาเหตุหลักที่ทําให้ อตั ราส่วนในการทํา
กําไรเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เนื่องจากในปี 2560 ช่อง “MONO29” ได้ รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของ
ฟรี ทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้ บริษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริการโฆษณา TV เพิ่มขึ ้น
สําหรับอัตราส่วนในการทํากําไรในด้ านต่างๆที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560
ร้ อยละ 2.28 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 12.70 มีสาเหตุจากกําไรที่เพิ่มขึ ้นตามเหตุผลข้ างต้ นเช่นเดียวกัน
ความสามารถในการบริหารสินทรั พย์
สํ า หรั บ ปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ ร้ อยละ 2.67 เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2559
ร้ อยละ 4.45 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2560 เท่ากับ 0.46 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 0.06 เท่า เนื่องจากคอนเทนต์
ที่บริษัทและบริษัทย่อยซื ้อได้ สร้ างรายได้ และผลตอบแทนให้ กบั บริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ กําไรเพิ่มขึ ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ ้นจากปี ก่อน
สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
สําหรับปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 0.94 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 0.21 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่อ งหมุน เร็ วอยู่ที่ 0.74 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อ น 0.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เนื่องจาก
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ ้น ประกอบกับหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ฯที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี เนื่องจาก กสทช. ได้ ขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯให้ กบั ผู้ประกอบการตาม
มาตรา 44
ทางด้ านอัต ราส่วนหนี ส้ ิน ต่ อ ทุน สํ าหรั บ ปี 2560 อยู่ที่ 1.09 เท่ า ลดลงจากปี ก่ อ น 0.19 เท่ า เนื่ อ งจากปี 2560
บริษัทมีทนุ หุ้นสามัญชําระเพิ่มขึ ้น 190 ล้ านหุ้น เป็ นเงินจํานวน 524.19 ล้ านบาท ในขณะที่หนี ้สินมีการลดลงเล็กน้ อย
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ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ
ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี จํ านวนเงิน ขัน้ ตํ่ า ที่ ต้ อ งจ่ า ยในอนาคตทัง้ สิ น้ ภายใต้ สัญ ญาเช่า ดํ า เนิ น งาน
และสัญญาบริการ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท

ระยะเวลาการชําระ

จํานวนเงิน

ภายใน 1 ปี

159

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

288

มากกว่า 5 ปี

312
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ( ณ 31 ธันวาคม 2560 )
ชื่อ-สกุล

1. นายพิชญ์ โพธารามิก

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-ประธานกรรมการ
-กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษัท

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555

อายุ
(ปี )
45

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political
Science, UK
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทํางาน
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริ หาร
MONO
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
66.30%
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
MONO-W1
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
61.97%
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / ธุรกิจโทรคมนาคม
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. แจส โฮลดิ ้ง 2017
/ บริ ษัทโฮลดิ ้ง
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต
/ ธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต และแอพพลิเคชัน่
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
/ ธุรกิจให้ บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง
สําหรับบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
2545 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
2538 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ ม / ธุรกิจปศุสตั ว์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 124

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

2.นายนวมินทร์ ประสพเนตร -ผู้ช่วยประธานกรรมการ

45

- ปริ ญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล

Bentley University, Massachusetts, USA
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่น 21/2552
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 104/2551

-ประธานกรรมการบริ หาร
-ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
-ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด
-กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษัท

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทํางาน
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริ หาร
MONO
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
0.68%
2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร และ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
MONO-W1
ประธานกรรมการบริหารความ / ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
ไม่มี
เสี่ยง
2555 – ปั จจุบนั

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

2546 – ปั จจุบนั

-กรรมการ
-กรรมการบริ หาร
-ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
-กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555
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- ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมอุตสาหการ
Yonsei University, Seoul, Korea
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 103/2551

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555

3.นายซัง โด ลี

ผู้ช่วยประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด

MONO
0.44%
MONO-W1
0.000003%

ไม่มี

บจก. วิลล่า คุณาลัย
/ ธุรกิจซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์
บจก. เฮอร์ เบิล คิง เทรดดิ ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
บจก. กรี นสตาร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์
/ ธุรกิจรับซื ้อและแปรสภาพวัสดุใช้ แล้ ว
บริ ษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บจก. นาเวสโก้ / ธุรกิจลงทุนในประเภท
ต่างๆ นําเข้ าและส่งออกสินค้ า

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ, กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บริ ษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 125

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
4.นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

-กรรมการ
-กรรมการบริ หาร
-กรรมการบริ หารความเสี่ยง
-ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
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วันที่ได้ รับแต่งตัง้
21 กุมภาพันธ์ 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (Young Executive)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ และระบบ, University of
Technology, Sydney, Australia
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 237/2560

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทํางาน
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริ หาร
MONO
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
0.19%
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
MONO-W1
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
2557 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
0.22%
2548 – ปั จจุบนั
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2548 – 2558
ผู้อํานวยการ กลุม่ ธุรกิจ
อินเทอร์ เน็ต
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
2558 – ปั จจุบนั

5.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรี โรจน์ -กรรมการ
-กรรมการบริ หาร
-ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
และบัญชี
-กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555
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- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 105/2551
- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558
โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย

MONO
0.33%
MONO-W1
0.05%

ไม่มี

กรรมการ

บริ ษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
2559 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ, กรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
/ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
2548 – 2551

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนา
เนื ้อหาคอนเทนท์ด้านบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 126

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

6.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-กรรมการ

อายุ
(ปี )
62

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนมัธยมด่านสําโรง
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทํางาน
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริ หาร
MONO
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
ไม่มี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
MONO-W1
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2546 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2546 – 2551
7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-กรรมการอิสระ
-ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555
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MONO
- ปริ ญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
MONO-W1
ประเทศไทย
ไม่มี
- วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริ กา
- วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษี อากรรุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

ไม่มี

ปั จจุบนั

บรรณาธิการบริ หาร

ปั จจุบนั

กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้ าน
บัญชีภาษี อากร
อนุกรรมการตรวจสอบ

ปั จจุบนั

วิทยากรพิเศษ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2559 – ปั จจุบนั

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

บจก. เฮอร์ เบิล คิง เทรดดิ ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
บริ ษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บจก. แองเจิล เทรดดิ ้ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจจําหน่ายเครื่ องสําอาง เครื่ องมือ
อุปกรณ์เสริ มความงาม
บจก. กอซซิปสตาร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สํานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี ้ แอนด์ พาวเวอร์
/ ธุรกิจให้ บริ การสาธารณูปโภคครบวงจร
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง
/ ธุรกิจลงทุนในบริ ษัทต่างๆ พัฒนาอสังหาฯ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 127

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
(ต่อ)

8.นายปรี ชา ลีละศิธร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
(%)
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ (ต่อ)
หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2558
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และ
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
และกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ,
หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552
กรรมการตรวจสอบ,
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
ประธานคณะกรรมการสรรหา
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
และ ประธานคณะกรรมการ
Management รุ่น 2/2551
พิจารณาผลตอบแทน
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550
2543 – 2559
กรรมการอิสระ,
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550
กรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549
และกรรมการบรรษัทภิบาล
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555

54

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) English Program รุ่น 101/2556
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 25/2552

MONO
ไม่มี
MONO-W1
ไม่มี

ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บมจ. ไทยวาโก้
/ ธุรกิจผลิต ค้ าส่ง ส่งออกชุดชันในสตรี
้
บมจ. บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ป
/ ธุรกิจรับเป็ นที่ปรึกษาให้ คําแนะนํา
ปั ญหาเกี่ยวกับการพาณิชยกรรม

บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้ นท์
/ ธุรกิจให้ คําปรึกษาด้ านบัญชีและภาษี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ประธานกรรมการสรรหาและ / ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
พิจารณาค่าตอบแทน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 – ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริ หาร

บจก. ซีแพนเนล
/ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตก่อสร้ าง
บจก. วอลล์ สตรี ท ทาวเวอร์
/ ธุรกิจซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 128

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
(%)
ผู้บริ หาร

8.นายปรี ชา ลีละศิธร (ต่อ)

9.นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ -กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2555

52

MONO
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
ไม่มี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MONO-W1
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่น58
ไม่มี
ปี การศึกษา 2558 – 2559
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) English Program รุ่น 101/2556
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง จากสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2550 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2527 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า / ธุรกิจหลักทรัพย์
บจก. แอ็ลไลแอนซ์
/ ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ ตี ้
/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บจก. มานะกิจเจริ ญ
/ ธุรกิจจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการสรรหาและพิจารณา / ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
ค่าตอบแทน
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เดอะ โลโค โมชัน่ / ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส / ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
/ ธุรกิจรับบริ หารงานสถานีวิทยุ โทรทัศน์
บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจให้ คําปรึกษา
ด้ านการลงทุนและบริ หารงานขาย
บจก. มีเดีย เชคเกอร์
/ ธุรกิจจําหน่ายสื่อโฆษณา
บจก. ซีดีซี วัน / ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
/ ธุรกิจขายปลีกร้ านอาหารฟาสต์ฟ้ ดู
บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรี เมี่ยม
/ ธุรกิจขายปลีกอุปกรณ์สํานักงาน
บจก. นิวไวเต็ก
/ ธุรกิจขายปลีกสิ่งพิมพ์, กระดาษ

2542 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั
2532 – ปั จจุบนั

กรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 129

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

10.นายจิรประวัติ บุณยะเสน -ผู้อํานวยการอาวุโส
กลุม่ ธุรกิจโมบาย
อินเทอร์ เน็ต
-กรรมการบริ หารความเสี่ยง

อายุ
(ปี )
49

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
15 มีนาคม 2545

11.นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ -เลขานุการบริ ษัท 2/

48

-ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับดูแล
กิจการ

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 มีนาคม 2555

12.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ -ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
สํานักงาน
-กรรมการบริ หาร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 เมษายน 2551

46

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
(%)
ผู้บริ หาร
MONO
ไม่มี
0.19%
MONO-W1

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
0.22%
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่น 1/2555
MONO
ไม่มี
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจ
0.06%
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
MONO-W1
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business
ไม่มี
Management for Internal Audit ปี 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)รุ่น 24/2558
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555
หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551
MONO
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
ไม่มี
0.05%
สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
MONO-W1
Oxford Brookes University, UK
0.10%

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2559 – ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการอาวุโส
กลุม่ ธุรกิจโมบาย อินเทอร์ เน็ต
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการ กลุม่ ธุรกิจโมบาย
อินเทอร์ เน็ต

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บจก. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์

2545 – ปั จจุบนั
2545 – 2558

2555 – ปั จจุบนั
2551 – 2555

2547 – 2550

2560 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551
2546 – 2551

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนา
เนื ้อหาคอนเทนท์ด้านบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์

กรรมการบริ หาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
สํานักงาน
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
สํานักงาน และสื่อสารองค์กร
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลและบริ หาร
สํานักงาน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บจก. กอซซิปสตาร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์
บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนา
เนื ้อหาคอนเทนท์ด้านบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์
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ชื่อ-สกุล

13.นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ตําแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

อายุ
(ปี )
43

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 กรกฎาคม 2555

14.นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข -ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
-กรรมการบริ หารความเสี่ยง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 มกราคม 2556

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือ ครอบครัวระหว่าง
หลักทรัพย์1/ กรรมการและ
(%)
ผู้บริ หาร
MONO
ไม่มี
0.03%
MONO-W1
0.000001%

ประสบการณ์ทํางาน
ช่วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2555 – 2558
2551 – 2555

47

- ปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่น 1/2555

MONO
0.03%
MONO-W1
ไม่มี

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์

บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนาคม

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2556 – 2559

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2548 – 2555

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

บจก. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและการให้ บริ การคอนเทนต์

หมายเหตุ : 1/ - สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร (นับรวมจํานวนหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว 3,390,740,224 หุ้น และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร (ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ) 1,432,395,941 หน่วย
- ปี 2560 ยังไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริ หารทัง้ 14 ท่าน
2/ - หน้ าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเก็
้ บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตาม
มาตรา 89/14 ซึง่ จัดทําโดยกรรมการและผู้บริ หารให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ า 131
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2. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม ในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
( ณ 31 ธันวาคม 2560 )
MONO
TECH

รายชื่อ

บริษัทย่ อย (ประเทศไทย)
MONO
GEN

MONO
TRAVEL

MONO
MUSIC

MONO
FILM

MONO
INFO

MONO
PD

MONO
BC

MONO
SPORT

1. นายพิชญ์

โพธารามิก



/

/

/

/

/

/

/

/

2. นายนวมินทร์

ประสพเนตร

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

/,//

3. นายซัง โด

ลี

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//

//

/,//,///

4. นายปฐมพงศ์
5. นายคมศักดิ์

สิรชัยรัตน์

//,///

//

//,///

/,//

/,//,///

//

//

//

//

/,//,///

//

//

//

//

//

//

//

//

6. นายศิริ

วัฒนาศรี โรจน์
เหลืองสวัสดิ์

/

/

/

/

/

/

7. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

/

8. นายปรี ชา

ลีละศิธร

/

9. นายเกรี ยงศักดิ์

เธียรนุกลุ

/

10. นายจิรประวัติ

บุณยะเสน

///

11. น.ส.ปิ ติฤดี

ศิริสมั พันธ์

///

//

//

//

//

//

//

=

ผู้บริ หาร

12. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์
13. นายธีรศักดิ์
ธาราวร
14. น.ส.ปวีณา

พูนพัฒนสุข

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

/

//,///

//

//

///
///

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่
บจก. โมโน ทราเวล
บจก. โมโน มิวสิค
บจก. โมโน ฟิ ล์ม
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
บจก. โมโน โปรดักชัน่
บจก. โมโน บรอดคาซท์
บจก. โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์

ประธานกรรมการ

/

=

กรรมการ

//

= กรรมการบริ หาร

///
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บริษัทย่ อย (ประเทศไทย)
รายชื่อ

บริษัทย่ อย (ต่ างประเทศ)

MONO MONO MONO
T
MONO MONO MONO MONO MONO YUNNAN
RADIO RADIOBC TALENT MOMENT PLAY ASTRO VIETNAM HK
INDO MONO

1. นายพิชญ์

โพธารามิก

/

/

/

/

/

/

/

/

2. นายนวมินทร์

ประสพเนตร

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

3. นายซัง โด

ลี

//

//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

4. นายปฐมพงศ์
5. นายคมศักดิ์

สิรชัยรัตน์

//

//

/,//

//

/,//,///

/,//,///

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

6. นายศิริ

วัฒนาศรี โรจน์
เหลืองสวัสดิ์

7. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

8. นายปรี ชา

ลีละศิธร

//

//

//

//

//

//

//

//

//

=

ผู้บริ หาร

9. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ
10. นายจิรประวัติ

บุณยะเสน

11. น.ส.ปิ ติฤดี

ศิริสมั พันธ์

12. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์
13. นายธีรศักดิ์
ธาราวร
14. น.ส.ปวีณา

บริษัท
ร่ วมทุน

พูนพัฒนสุข

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

หมายเหตุ : 

ประธานกรรมการ

=

บจก. โมโน เรดิโอ
บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์
บจก. โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ
บจก. ทีโมเมนต์
บจก. โมโน เพลย์
บจก. โมโน แอสโทร
Mono Technology Vietnam Co., Ltd. (อยู่ระหว่างชําระบัญชี)
Mono Technology Hong Kong Limited
PT. Mono Technology Indonesia (อยู่ระหว่างชําระบัญชี)
Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd. (อยู่ระหว่างชําระบัญชี)
/

=

กรรมการ

//

= กรรมการบริ หาร

///
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/

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อ

1. นายพิชญ์
2. นายนวมินทร์
3. นายซัง โด
4. นายปฐมพงศ์
5. นายคมศักดิ์
6. นายศิริ
7. นางพรรณี
8. นายปรี ชา
9. นายเกรี ยงศักดิ์
10. นายจิรประวัติ
11. น.ส.ปิ ติฤดี
12. น.ส.เบญจวรรณ
13. นายธีรศักดิ์
14. น.ส.ปวีณา

โพธารามิก
ประสพเนตร
ลี
สิรชัยรัตน์
วัฒนาศรี โรจน์
เหลืองสวัสดิ์

TTTBB

TTTI

JASTEL

PA

JINET

ACES

PBF

PINVEST

/

/

/

/

/

/

/

/
/

วรวุฒิจงสถิต
ลีละศิธร
เธียรนุกลุ
บุณยะเสน
ศิริสมั พันธ์
รักวงษ์
ธาราวร
พูนพัฒนสุข

1. TTTBB

=

บมจ.ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์

2. TTTI

=

บจก.ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต

3. JASTEL

=

บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค

4. PA

=

บจก.พรี เมียม แอสเซท

5. JINET

=

บจก. จัสมิน อินเตอร์ เนต

6. ACES

=

บจก. เอเซียส รี เยนเนอรัล เซอร์ วิส

7. PBF

=

มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา

8. PINVEST

=

บจก. พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่

9. GS

=

บจก. กรี นสตาร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์

หมายเหตุ :

/

GS

= กรรมการ

// = กรรมการบริ หาร

/// = ผู้บริ หาร
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่ อย ( ณ 31 ธันวาคม 2560 )
บริษัทย่ อย1

BC

ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพิชญ์
นายนวมินทร์
นายซัง โด
นายคมศักดิ์
นายปฐมพงศ์
นายบรรณสิทธิ์

โพธารามิก
ประสพเนตร
ลี
วัฒนาศรี โรจน์
สิรชัยรัตน์
รักวงษ์

MONO BC

= บจก. โมโน บรอดคาซท์

หมายเหตุ : /

= กรรมการ

1

MONO

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

// = กรรมการบริ หาร

/// = ผู้บริ หาร

บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัทย่อยที่มีนยั สําคัญ เช่น มีรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปี 2560

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย หน้ า 135

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ วา่ จ้ าง “บริษัท เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด” เข้ าทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบความถูกต้ องของการปฏิบตั ิงานแต่ละฝ่ าย สอบทาน ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการวางระบบควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึง่ มีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และนางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้ทําหน้ าที่ดแู ลสนับสนุนการทํางานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

นางสาวสวนศรี สวนกูล
(อายุ 57 ปี )

ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
- ปริ ญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%)
MONO และ MONO-W1
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
- ไม่มี -

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

2550 – ปั จจุบนั หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย

2539 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารด้ านบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี

บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา
ธุรกิจ (1995)

ประวัติอบรม
- หลักสูตร เจาะประเด็นที่แตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) กับ NPAE,PAE
และประเด็นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง จัดโดย บริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด (2 มิถนุ ายน 2560)
- หลักสูตร ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี
จัดโดย บริ ษัท เอส.พี.โอ ออร์ แกไนเซอร์ จํากัด (24 - 25 มิถนุ ายน 2560)
- หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/60
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (22 สิงหาคม 2560)
- หลักสูตร ร่ าง TFRS 15 รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า
จัดโดย บริ ษัท 75 ซี พี อี จํากัด (17 ตุลาคม 2560)
- หลักสูตร จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ ได้ สิทธิเพิ่ม
จัดโดย สรรพากรสาส์น (2 พฤศจิกายน 2560)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน หน้ า 136

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท มีหน้ าที่รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบตั ิของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้ อบังคับบริ ษัท นโยบาย
บริ ษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
ให้ คําปรึ กษาแก่คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารในเรื่ องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้ อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ ใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังนี
้ ้ มีนางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ เป็ นผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ทําหน้ าที่ดงั กล่าว นอกจากนี ้ ยังว่าจ้ าง บริ ษัท เสรี มานพ แอนด์
ดอล์ย จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้ คําปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง
ชื่อ-สกุล

นางสาวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
(อายุ 48 ปี )

ตําแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- เลขานุการบริ ษัท
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจ
- ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%)
MONO : 0.061/
MONO-W1 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
- ไม่มี -

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2555 – ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ

หน่วยงาน
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 – 2555

เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน เทคโนโลยี

2547 – 2550

ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่

ประวัติอบรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)รุ่น 24/2558
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555
หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551

1/ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทของกรรมการและผู้บริ หาร (นับรวมจํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน หน้ า 137

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรั พย์ สนิ
- ไม่ มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน หน้ า 138

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่ อย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งเป็ นกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริ หารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการ
เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
ตําแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

2. นายปรี ชา ลีละศิธร
3. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมการตรวจสอบ

5/5

กรรมการตรวจสอบ

5/5

รายชื่อกรรมการ

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กําหนดขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท และตามระเบียบบริ ษัท ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
การประเมินตนเองกับการปฏิบัติหน้ าที่เป็ นประจําทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จํานวน 5 ครัง้
ร่ วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผ้ ูบริ หารด้ วย
นอกจากนี ย้ งั มีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นต้ น
สรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจํา ปี 2560 ของบริ ษั ท และงบการเงิ น รวม ก่ อ น
นํ า เสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื ่อ อนุม ตั ิ โดยสอบถามและรับ ฟั ง ความคิด เห็น จากผู้ บ ริ ห ารและผู้ส อบบัญ ชี เรื่ อ ง
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของงบการเงิน รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินมีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน นอกจากนี ้ ยังพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็ นอิสระ รับฟั ง
คําชี ้แจง ข้ อตรวจพบ ความเห็น และข้ อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ ผู้สอบบัญชี
มีความเห็นว่ารายการค้ าและรายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้ วน
แล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี รวมทังมี
้ ความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ ปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย หน้ า 139

บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

3. สอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริ ตคอร์ รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้ างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
้ กร ให้ มีการใช้ ทรัพยากรที่ค้ มุ ค่า
ที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์การดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
และประหยัด ให้ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และให้ มีแนวทางการป้ องกันการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
4. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
้
ยบข้ อกําหนดของบริ ษัท ทังนี
้ ้จากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
กับธุรกิจ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย รวมทังระเบี
ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฎิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
5. สอบทานให้ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและทบทวนนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบตั ิที่ดีต่อลูกค้ า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม นอกจากนี ้
ได้ ทําการประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจําทุกปี
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการตรวจสอบภายในราย
ไตรมาส ให้ ข้อแนะนําและติดตามการแก้ ไขในประเด็นที่มีนยั สําคัญ เพื่อก่อให้ เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริ ต
ไม่สนับ สนุนการคอร์ รัปชั่น มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปรับปรุ งกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริ ษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจําปี ในการจ้ างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
7. พิจารณาคั ดเลือก เสนอแต่ งตัง้ ผู้ สอบบัญ ชีซ่ ึงมี ความเป็ นอิสระ และเสนอค่ าตอบแทนของผู้ สอบ
บั ญ ชี ประจํา ปี 2561 เพื่ อ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็ นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี โดยให้
ความเห็น ชอบในการแต่ง ตั ้ง นางสาวกรองแก้ ว ลิ ม ป์ กิ ต ติ กุล ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่ 5874 หรื อ นายศุภ ชัย
ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 3930 หรื อ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่ง
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีของบริ ษัท จํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 5,745,000 บาท
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับการดําเนิ นธุรกิ จ การคํานึงถึงความเสี่ยงการปฏิ บัติงานให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่ อให้ ระบบบัญชี และรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ รวมทังให้
้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบด้ วยกรรมการ
จํานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
ตําแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )
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2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต*
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3. นายเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ
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รายชื่อ
1. นายปรี ชา ลีละศิธร

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตังนางพรรณี
้
วรวุฒิจงสถิต
ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายโสรัชย์ อัศวะประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการท่านเดิม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ ในกฎ
บัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่ องสําคัญ ดังนี ้
1. พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ในการแต่ ง ตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ล าออก เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ า ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท
3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อขอ
อนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
4. พิจารณาการจ่ายบําเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสสําหรับผู้บริหาร สําหรับปี 2560
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา
ทุกปี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ตอ่ บริษัท
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

( นายปรี ชา ลีละศิธร )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย หน้ า 142

