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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2545 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 50
ล้ ำนบำท โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ปั จจุบนั เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
กลุ่มบริษัท โมโน เป็ นผู้นำในกำรสร้ ำงสรรค์สื่อและข้ อมูลควำมบันเทิง “Media and Content Conglomerate”
ชันน
้ ำของเมืองไทย โดยเริ่มให้ บริกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บ ไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนำ
รูปแบบมำเป็ นเว็บไซต์วำไรตี ้สำหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนำเว็บคอมมูนิตี ้ขนำดใหญ่ที่มีเนื ้อหำสำระบันเทิงมำกมำยและ
เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีอย่ำง Mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจำนวนผู้เข้ ำเยี่ยมชมเป็ นอันดับต้ นๆ ของประเทศ
พร้ อมด้ วยกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและควำมบันเทิงต่ำงๆ
โดยดำเนินธุรกิจร่ วมกับ ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รำยใหญ่ ของประเทศ เริ่ มต้ นให้ บริ กำรใน
รู ป แบบ Interactive SMS on TV ซึ่ ง ผู้ ช มสำมำรถแสดงควำมคิ ด เห็ น บนหน้ ำ จอโทรทัศ น์ รู ป แบบ SMS ผ่ ำ นทำง
สถำนีโทรทัศน์ กองทัพ บกช่อ ง 5 เป็ นที่ แรก และเป็ นต้ น แบบที่ รำยกำรโทรทัศน์ ต่ ำงๆ นำไปใช้ อย่ำงแพร่ หลำย จน
ปั จจุบนั ได้ ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรและควำมบันเทิงผ่ำนแอปพลิเคชันต่ำงๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์
ของคนรุ่นใหม่
ปี 2557 ภำยหลังจำกที่ บริ ษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยชนะกำรประมูลใบอนุญ ำตกำร
ให้ บริ กำรโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ (SD) บริ ษัทเปิ ดให้ บริ กำรสถำนีโทรทัศน์
“โมโน ทเวนตี ้ไนน์” (MONO29) ภำยใต้ คอนเซ็ปต์ “ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ ” จำกกำรดำเนินธุรกิจมำกว่ำ
6 ปี ที่ช่อง MONO29 นำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภำพระดับโลก สดใหม่ และเข้ ำถึงลูกค้ ำทุกกลุ่ม ผลักดันให้ ช่องเป็ น
หนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจทีวีดิจติ อลของประเทศ และครองเรตติ ้งในอันดับที่ 3 ส่งผลให้ ธุรกิจสื่อทีวีกลำยเป็ นธุรกิจหลักของ
กลุ่มบริษัท
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทมุ่งเน้ นกำรพัฒนำคอนเทนต์ที่หลำกหลำย ทัง้ ภำพยนตร์ ซีรีส์ กีฬำ เพลง ฯลฯ
ทำให้ ปัจจุบันเนื ้อหำประเภท ริ ช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริ ษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ ยัง
พัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่ ดิจิตอลคอนเทนต์ ทัง้ ในรูปแบบแอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่ำงๆ และมีกำรพัฒนำ
ธุรกิจด้ ำนคอมเมิร์ซ รู ปแบบ Home Shopping ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping พัฒ นำธุรกิจ สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
ด้ วยกำรจัดลีกบำสเกตบอลทัง้ ระดับเยำวชน ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ รวมถึงกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีกับ
พันธมิตรทำงธุรกิจ ทังสปอนเซอร์
้
และผู้สนับสนุน และพันธมิตรด้ ำนกำรผลิตคอนเทนต์ต่ำงๆ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงทุน
ในปี 2555 บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด และเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ mai
ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2556 ด้ วยทุนจดทะเบียน 140 ล้ ำนบำท บริษัทได้ รับเงินสุทธิจำกกำรเสนอขำยหุ้นรวม 2,702.75
ล้ ำนบำท ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้ ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
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เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 140 ล้ ำนบำท
เป็ น 462 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 3,220 ล้ ำนหุ้น จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม สำหรับกำรจ่ำยหุ้นปั นผล
และกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (MONO–W1) เพื่อให้ มีคุณสมบัติในกำร
ย้ ำยเข้ ำจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (SET) เมื่อวัน ที่ 29 มกรำคม 2558 และเพื่อเป็ นช่องทำง
สำหรับกำรระดมทุนอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
ในปี 2558 – 2562 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคล
ในวงจำกัด รวมถึงกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ MONO–W1 ทั ้งนี ้ ณ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทมีทุน
จดทะเบียน 486,299,997.50 บำท และมีทนุ ชำระแล้ วเป็ น 347,105,403.80 บำท
ปั จจุบนั บริษัทมีบริ ษัทย่อยทังสิ
้ ้น 16 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริ ษัท แบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็ น 2 สำยธุรกิจหลัก
ประกอบด้ วย
1) ธุรกิจสื่อ (Media Business)
• ธุรกิจสื่อทีวี ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ที่ เน้ นคุณภำพเพื่อ
สร้ ำงควำมบันเทิง ให้ ผ้ ูชมตลอด 24 ชั่ว โมง ในนำมช่อ ง “โมโน ทเวนตี ้ไนน์ ” (MONO29) ภำยใต้ สโลแกน
ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่สดุ จำกสตูดิโอชันน
้ ำต่ำงประเทศ ทัง้ ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสำมำรถรับชม
ได้ แบบ 2 ภำษำ ทัง้ ทำงโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน รวมถึงเป็ นผู้ผลิตและสร้ ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์
ประเภทบันเทิง สำหรับออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี ในนำมช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS)
ภำยใต้ สโลแกน กีฬาดี ซีรีส์โดน
• ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้ บ ริ ก ำรคอนเทนต์ผ่ำนสื่อ ออนไลน์ ประกอบด้ วยบริ ก ำรที่หลำกหลำยทัง้ ในรูป แบบ
เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ได้ แก่ Mthai.com เว็บไซต์คอมมูนิตี ้ขนำดใหญ่ ให้ บริ กำรคอนเทนต์ และควำม
บันเทิง สำหรับลูกค้ ำในแต่ละไลฟ์ สไตล์ , Seeme.me ให้ บริ กำรวิดีโอออนไลน์คุณ ภำพ พร้ อมกำรให้ บริ กำร
โฆษณำแบบครบวงจร
• ธุ รกิจ สมั ค รรั บ ข้ อ มูล ข่ าวสารและบัน เทิง ผ่ าน Multiscreen เป็ นผู้พัฒ นำระบบเทคโนโลยีรับ ส่งข้ อมูล
ดิจิตอลคอนเทนต์ ที่รองรับทังโทรศั
้
พท์มือถือ และอุปกรณ์สมำร์ ทดีไวซ์ต่ำงๆ โดยให้ บริ กำรผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ต
และแอปพลิเคชัน ที่สะดวกรวดเร็ วในรู ปแบบกำรบอกรับสมำชิก อำทิ MonoMax บริ กำรดูหนัง ซีรีส์ กำร์ ตูน
ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบไม่ จำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้ บริ กำรคลังควำมรู้สำหรับนักเรี ยน นักศึกษำ,
Horolive บริกำรดูดวงออนไลน์ ด้ วยนักพยำกรณ์ที่มีคณ
ุ ภำพและชื่อเสียง
• ธุรกิจสื่อวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสีย ง ภำยใต้ คลื่นวิทยุ
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็ นรูปแบบ Music Station ภำยใต้ คอนเซ็ปต์ “เพรำะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมี
เหล่ำดีเจที่มีควำมสดใส มำส่งมอบควำมสุขให้ กับผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย อีกทัง้ ยังมีช่องทำงโซเชียลมีเดียให้ ร่วม
พูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรมของคลื่น และร่วมมือกับพันธมิตรในกำรจัดงำนแสดงคอนเสิร์ต
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2) ธุรกิจการให้ บริการคอนเทนต์ (Content Business)
• ธุรกิจภาพยนตร์ เน้ นกำรให้ บริ กำรเกี่ยวกับภำพยนตร์ ครบวงจร ตั ้งแต่กำรผลิตภำพยนตร์ คุณภำพโดยค่ำย
โมโน พิคเจอร์ โดยมีบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด เป็ นผู้จัดซือ้ ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ จำกค่ำยภำพยนตร์ ชนั ้ นำทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ รวมทัง้ กำรขำยลิขสิทธิ์ให้ สถำนีโทรทัศน์ฟรี ทีวี
เคเบิลทีวี และขำยสิทธิ์ภำพยนตร์ ไทยให้ กบั ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรนำภำพยนตร์ ที่ผลิตเอง และภำพยนตร์ ที่ได้
ลิขสิทธิ์มำ นำมำให้ บริกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ของบริษัท
• ธุรกิจกีฬา เป็ นผู้สนับสนุน ส่งเสริ มวงกำรกีฬำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกีฬำบำสเกตบอล จัดกำรแข่งขันกีฬำใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ ส่ งเสริ มนักกี ฬ ำทัง้ เยำวชนและอำชี พให้ ก้ำวสู่ระดับ สำกล รวมถึ งจัดตัง้ และ
สนับสนุน สโมสร โมโน แวมไพร์ ทีมโมโน สกอร์ เปี ้ยนส์ และทีมโมโน วอริ เออร์ ส อีกทัง้ เป็ นผู้สนับสนุนกำร
ถ่ำยทอด กีฬำตะกร้ ออีกด้ วย
• ธุรกิจเพลง เป็ นผู้ผลิตและสร้ ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงในนำมค่ำยโมโน มิวสิค เน้ นกำร
ให้ บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอล ผ่ำนคลังเพลงออนไลน์ (Music Streaming) ที่เป็ นที่นิยม อำทิ JOOX, iTunes,
Apple Music, Spotify และดูแลบริหำรจัดกำรนักแสดง ศิลปิ น โดย โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ
• ธุรกิจบันเทิง เป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทัง้ หนังสือ นิตยสำรและพ็อคเก็ตบุ๊คที่
นำเสนอ สำระควำมบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์ สไตล์ หลำยหลำยแนว ซึ่งได้ รับลิขสิทธิ์จำกนักเขียน
ในประเทศและต่ำงประเทศ อีกทัง้ พัฒ นำเป็ นรู ปแบบ E-Book ภำยใต้ ชื่อ Mbookstore ซึ่งเป็ นแหล่งรวม
Online Digital Book Store โดยมีนิตยสำรในเครื อ ดังนี ้ กอซซิปสตำร์ (Gossip Star) แคมปั ส สตำร์ (Campus
Star) ไบโอสโคป (Bioscope) อะลัวร์ (A’Lure) และรัช (Rush) รวมถึงหนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ค จำกสำนักพิมพ์
ภำยใต้ โมโนพับลิชชิ่ ง ได้ แก่ สำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) สำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing)
สำนักพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) สำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และสำนักพิมพ์มฟู (Move
Publishing)
หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น คื อ การดาเนิ นธุรกิ จในปี 2562 ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริ ษัทฯ ปรับโครงสร้างยกเลิ กธุรกิ จส่วนนี้
ทั้งหมด เพื่อ ลดภาระค่ าใช้จ่ ายในส่วนที่ไม่ ท ากาไร แต่ ยังคงใช้ Branding และแฟนเพจในแผนการตลาดส าหรั บ
ผลิ ตภัณฑ์อื่นๆขององค์กร

• ธุรกิจคอมเมิร์ซ เป็ นผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำร ในรูปแบบออนไลน์ และทีวีโฮม ช้ อปปิ ง้ ผ่ำนช่อง MONO29
ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping นำเสนอสินค้ ำคุณภำพ พร้ อมบริ กำรจัดส่งสินค้ ำทัว่ ประเทศ จำกเดิมเป็ นผู้ให้ บริ กำร
ด้ ำนท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทังบริ
้ กำรจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตัว๋ เครื่ องบินผ่ำนออนไลน์ (Online
Hotel Booking) โดยเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com และให้ บริกำรคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับกำร
แนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย
หมายเหตุ ข้อมูล ข้างต้น คื อ การดาเนิ นธุรกิ จในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษัทฯ ปรับโครงสร้ างยกเลิ กธุรกิ จส่วน
บริ การจองโรงแรม เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนทีไ่ ม่ทากาไร (แต่ธุรกิ จ 29Shopping ยังคงดาเนินธุรกิ จอยู่)
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วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทในเครื อเป็ นผู้ให้ บริ กำรคอนเทนต์ และควำมบันเทิง (Content
Provider) ทุกรูปแบบ โดยดำเนินธุรกิจตำมวิสยั ทัศน์ การเป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์ ส่ อื และข้ อมูลความบันเทิงชัน้ นา
ของเมืองไทย ผ่ำนเทคโนโลยี และสื่อที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ในโลกดิจิตอล
กลุ่มบริ ษัทโมโน เน้ นกำรสร้ ำงกำรเติบ โตให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ น้ ด้ วยกำรปรั บปรุ งประสิทธิ ภำพของทรั พยำกรและ
ระบบต่ำ งๆ ทัง้ ระบบจัดกำร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรองรับกำรเติบโตและกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ มำโดย
ตลอด สร้ ำงทีมงำนและบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บคุ ลำกรได้ รับกำรพัฒนำ บนพื ้นฐำน
ค่ำนิย มหลัก ขององค์ก ร ประกอบด้ วย กำรทำงำนเป็ นทีม ควำมคิด ริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ และกำรเรี ยนรู้ และพัฒ นำอย่ำ ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจที่บริษัทมุ่งเน้ น ดังนี ้
- สร้ างสรรค์ สำระควำมบันเทิงที่สร้ ำงคุณค่ำและควำมสุขในทุกรูปแบบ
- เสริมสร้ าง เครื อข่ำยโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้ ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
- แสวงหา โอกำสและช่องทำงธุรกิจใหม่ๆ ทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ
- สนับสนุน บุคลำกรให้ มีควำมเชี่ยวชำญ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
- ส่ งเสริม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำรเติบโตที่ยงั่ ยืน
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
ปั จจุบันธุรกิจสื่อทีวี ในนามช่อง MONO29 อยู่ในอันดับที่ 3 ของช่องฟรี ที วีทัง้ หมด และถื อเป็ นธุรกิจหลักของ
กลุ่ม บริ ษัท โมโน โดยมีทิศ ทางช่อ งที่ชัด เจน ในการเป็ น ช่อง “ฟรี ทีวีท่ี มี หนั งดี ซีรีส์ ดัง มากที่ สุ ด ” นาเสนอ
คอนเทนต์ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งกลุ่มบริ ษัท โมโน มุ่ง หวังในการพัฒนาคุณภาพการนาเสนอคอนเทนต์มา
อย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ สร้ างการเติบ โตทางด้ า นเรตติ ง้ และรายได้ โดยมีเ ป้ าหมายขยับ ขึ น้ สู่อัน ดับ ที่ 2 ของช่อ งที่มีผ้ ูช ม
นิยมมากที่สุด รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5 - 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านสื่อทีวี ในปั จจุบัน ทัง้ นี ้
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน มีการวางแผนปรั บ เปลี่ย นกลยุทธ์ และการตลาดทุก ปี เพื่อ ผลัก ดันให้ ธุร กิจไปสู่เ ป้าหมายที่ค าดไว้
ด้ ว ยกลยุทธ์ ก ารจัด ผัง Mega Movies Pack การจัด ภาพยนตร์ ที่ได้ รับ ความนิย ม หรื อ ภาพยนตร์ ห ลายภาคมาฉาย
ต่อ เนื่อ งทุกวัน หรื อ ในช่วงวัน หยุด เช่ น Marvel Universe 7 วัน 7 เรื่ อง, การจัด โปรแกรม Premium Blockbuster
Thailand Premiere ภาพยนตร์ ดังที่ช่อง MONO29 นามาฉายบนฟรี ทีวีเป็ นครั ง้ แรก, แคมเปญ “MONO29 จัดให้ ” มี
การเปิ ดให้ ผ้ ูชมร่ วมโหวตภาพยนตร์ ที่ต้อ งการชม เพื่อให้ มีปฏิสัม พัน ธ์ กับผู้ชม ผ่าน 3 ช่องทาง Facebook, Twitter
และ Instagram เพื่อให้ ผ้ ูชมได้ รับชมภาพยนตร์ ที่ตรงใจ
ทัง้ นี ้ ภาพรวมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท โมโน มุ่งสู่ทิศทางในการเป็ นผู้นาตลาดในธุรกิจสื่อ และการให้ บริ การ
คอนเทนต์ ภายใต้ แนวคิด “Universe of Entertainment” ให้ ความสาคัญในเนื ้อหาประเภทริช คอนเทนต์ (Rich Content)
ทีม่ ีคุณภาพ ทั ้ง ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยลงทุนในการสรรหาหนังดี ซีรีส์ดงั จาก
ในประเทศ และต่ า งประเทศ เพิ่ ม การผลิ ต คอนเทนต์ ไทยที่ มี คุ ณ ภาพ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารคอนเทนต์ (Content
Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ ด้ านการจัด ซือ้ การผลิ ต การตลาด และการบริ ห ารต้ น ทุน ท าให้ คอนเทนต์ สามารถใช้
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ประโยชน์ แ ละสร้ างรายได้ จากหลายช่องทาง ทัง้ การฉายในโรงภาพยนตร์ ฉายผ่านช่อง MONO29 ผ่านแอปพลิเคชัน
MonoMax หรื อขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ เป็ นการบริ หารสิทธิ์จากส่วนธุรกิจต้ นน ้าไปถึงการตลาด และการบริ การถึง
ผู้บริโภคปลายน ้า ซึง่ ประกอบด้ วย
• กำรผลิตภำพยนตร์ ไทย โดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ (Mono Pictures)
• กำรผลิตละคร ซีรีส์ และภำพยนตร์ ไทย โดยทีมโมโน ออริ จินอล (Mono Originals) ของช่อง MONO29 โดยมี
กำรร่ วมผลิตกับ GMM Grammy และ SBS Content Hub (ประเทศเกำหลี) เพื่อควำมร่ วมมือในกระบวนกำร
ผลิตทีม่ ีคณ
ุ ภำพ ดำรำที่มีชื่อเสียง และ เนื ้อเรื่ องทีเ่ ข้ มขึ ้น
• กำรสรรหำภำพยนตร์ และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด
• กำรผลิตรำยกำรกีฬำบำสเก็ตบอลต่ำงๆ ซึง่ จัดโดยบริษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด
• กำรเผยแพร่ผ่ำนรำยกำรโทรทัศน์ โดยบริษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด (MONO29) และแบบสตรี มมิ่ง โดยบริษทั
โมโน ฟิ ล์ม จำกัด (MonoMax)
• กำรทำกิจกรรมกำรตลำดร่ วมกับภำพยนตร์ หรื อ ซีรีส์ดังกล่ำว พร้ อมกับ สินค้ ำ หรื อ ผู้สนับสนุนต่ำงๆ โดย
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จำกัด พร้ อมด้ วยเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ ที่มีแฟนเพจผู้ติดตำมในทุกหน่วยธุรกิจรวม
กว่ำ 15 ล้ ำนแฟนเพจ ซึง่ จะเป็ นส่วนที่สนับสนุนกำรเชื่อมโยงกำรทำกำรตลำดร่วมกันได้ เป็ นอย่ำงดี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2562 - วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เว็บไซต์ MThai.com รับรำงวัล Best Brand Performance on Twitter ในงำน
ประกำศรำงวัล “Thailand Zocial Awards 2019”
- วันที่ 15 มีนำคม 2562 ธนำคำรออมสิน (GSB) แถลงข่ำวให้ กำรสนับสนุนกีฬำบำสเกตบอลอย่ำงต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 3 ถือเป็ นผู้สนับสนุนหลักอย่ำงเป็ นทำงกำร ในกำรสนับสนุนวงกำรบำสเกตบอลในทุกระดับ ชัน้ โดย
ร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด ในเครื อกลุ่มบริษัท โมโน
- วันที่ 21 มีนำคม 2562 บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ร่ วมเป็ นสักขีพยำนและมอบรำงวัลให้ กับ
บุ ค คลที่ ถู ก กล่ ำ วถึ ง บนโลกออนไลน์ ม ำกที่ สุ ด ในงำน “MThai Top Talk-About 2019” ที่ จั ด ขึ น้ โดย
เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เป็ นปี ที่ 9
- วันที่ 12 เมษำยน 2562 เทศบำลนครขอนแก่น ร่ วมกับช่อง MONO29 ร่ วมสร้ ำงปรำกฏกำรณ์ ควำมสนุก
ครั ง้ ยิ่ งใหญ่ ในงำน “ประเพณี สุดยอดสงกรำนต์ อีสำน เทศกำลดอกคู นเสี ยงแคนและถนนข้ ำวเหนี ย ว
ประจำปี 2562” ระหว่ำงวันที่ 12-15 เมษำยน 2562 สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมสงกรำนต์สดุ ยิ่งใหญ่
โดยช่อ ง MONO29 เนรมิ ต เวที สุด อลังกำร จัด มหกรรมฟรี ค อนเสิร์ต “MONO29 Khonkaen Songkran
Festival 2019" จัดทัพศิลปิ นชื่อดังกว่ำ 100 ชีวิต โดยงำนจัดขึ ้นทีถ่ นนข้ ำวเหนียว
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- วันที่ 11 มิถุนำยน 2562 บริ ษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บำสเกตบอล ลีก จำกัด กำรกีฬำแห่งประเทศไทย และ
กีฬำบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้ อมด้ วยผู้บริ หำรจำกโตโยต้ ำผู้สนับสนุนหลัก แถลงข่ำวพิธีเปิ ดกำรแข่งขัน
กีฬำบำสเกตบอล “Thailand Professional Basketball League 2019” (TPBL) ณ สนำมจีเอสบี สเตเดียม29
โดยบริ ษัท ไทย โปรเฟสชัน่ แนล บำสเกตบอล ลีก จำกัด เกิดจำกควำมร่ วมมือกันของ 6 สโมสรบำสเกตบอล
ชันน
้ ำของเมืองไทย ที่มีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนำวงกำรบำสเกตบอลอำชีพไทยอย่ำงมีระบบและยัง่ ยืน
- วันที่ 21 มิถุนำยน 2562 กรมส่ง เสริ ม วัฒ นธรรม กองทุนส่ง เสริ ม งำนวัฒ นธรรม ร่ ว มกับมูล นิธิฮั่ว เคี ย้ ว
ป่ อเต๊ กเซี่ยงตึง๊ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) จัดงำน
โครงกำรส่งเสริ มและเผยแพร่ ค่ำนิยมและควำมเป็ นไทย “ไทยดี มีมำรยำท” ซึ่งประกอบด้ วย 3 กิจกรรม
ได้ แ ก่ 1. กำรประกวดหนัง สั น้ ระดับ เยำวชน 2. Workshop/ทอล์ ค โชว์ ส่ ง เสริ ม ควำมเป็ นไทย
ณ มหำวิทยำลัย ชั ้นนำ และตำมโรงภำพยนตร์ ใน 5 ภูมิภำค โดยนักพูดชั ้นนำ และ 3. ผลิตและเผยแพร่
มินิซีรีส์ “ไทยดี มีมำรยำท” ที่จะออกอำกำศทำงช่อง MONO29
- วันที่ 27 มิถุนำยน 2562 สมำคมกี ฬำตะกร้ อแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริ ษัท โมโน เข้ ำร่ วมบันทึกเทป
รำยกำรทันข่ำวเช้ ำ เพื่อเตรี ยมออกอำกำศในโอกำสที่ MonoMax และช่อง MONO PLUS “กีฬำดี ซีรีส์โดน”
ได้ สิทธิ์กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน “ตะกร้ อไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562”
- วันที่ 7 กันยำยน 2562 สำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนพิษณุโลก และกลุ่มบริษัท โมโน
ร่ วมเปิ ดงำน “ดูหนังเท่เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ” โดยงำนจัดขึน้ ภำยใต้ “โครงกำรเมืองรองต้ องลอง” เพื่อ
ส่งเสริ มกำรเดินทำงท่องเที่ยวและกระจำยรำยได้ สู่ เมืองรองไปยังทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นมิติใหม่
แห่ งวงกำรภำพยนตร์ ที่ ผนวกเรื่ อ งกำรท่ อ งเที่ ยวเข้ ำมำ โดยน ำเสนอให้ กับ กลุ่ม ผู้ที่ สนใจเรื่ อ งกำรผลิ ต
ภำพยนตร์ นักเรี ยน นักศึกษำ รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่สนใจงำนภำพยนตร์ และกำรท่องเที่ยว และนับเป็ นครัง้
แรกในประเทศไทย ทีม่ ีกำรจัดฉำยหนังกลำงแปลงระบบ 3 มิติ ณ สวนกลำงเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ 13 กันยำยน 2562 แถลงข่ำวลงนำมบันทึกควำมเข้ ำใจ (MOU) ระหว่ำง 3BB บริ ษัทในเครื อ กลุ่ม
บริ ษั ทจัสมิ น (JAS) กับ KT Corporation (KT) จำกเกำหลี ใ ต้ และ กลุ่ม บริ ษั ท โมโน (MONO) ในฐำนะ
Technology Partner และ Strategic Consultant เพื่อลุยธุรกิจ IPTV
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ทีมผู้บริหำรของ MONO และ GMM ร่วมแถลงข่ำวควำมร่วมมือทำงธุรกิจในงำน
“Super Giant Alliance” เซ็นสัญญำ 3 ปี ผ่ำนควำมร่วมมือ 5 ด้ ำน ได้ แก่ คอนเทนต์ ศิลปิ น กำรตลำด กำร
ขำย และเทคโนโลยี
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 กลุ่มบริ ษัท โมโน และธนำคำรออมสิน ร่ วมจัดกำรประกวด และประกำศ
ผู้ช นะเลิ ศ “GSB GEN CAMPUS STAR 2019” ทัง้ ชำย-หญิ ง ได้ แก่ B03 นำยโอฬำริ ก ต๊ ะน้ อ ย (เกมส์ )
มหำวิ ท ยำลั ย ศรี ป ทุ ม และ G02 นำงสำวศิ ริ ก ำญจน์ วงศ์ สิ ท ธิ์ (มำยด์ ) มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ณ
ศูนย์กำรค้ ำเซ็นทรัลเวิลด์
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- วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ำยน 2562 โมโน มิ ว สิ ค จั บ มื อ ร่ ว มเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ “WHAM” (Music and Art
Community Digital Platform) ลงนำมบันทึกข้ อตกลงควำมร่ วมมืออย่ำงเป็ นทำงกำร และประเดิมด้ วย
กิจกรรมแรก WHAM Challenge เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูรักในเสียงเพลงได้ คฟั เวอร์ เพลงดังจำกทำงค่ำยโมโน มิว
สิค เพื่อร่วมกันเฟ้ นหำดำวดวงใหม่ประดับวงกำรบันเทิง
- วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ประกำศแต่ ง ตัง้ คุณ ปฐมพงศ์
สิรชัยรัตน์ เข้ ำดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้ พบปะ
พูดคุยกับสื่อมวลชนในโอกำสเข้ ำรับตำแหน่งใหม่ และแถลงถึงทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจในปี 2563 เปิ ดเผยถึง
กลยุทธ์ สำคัญ ด้ วยกำรเชื่อมโยงแพลตฟอร์ มเข้ ำด้ วยกัน เพื่อจับกลุ่มผู้ชมที่มีพฤติกรรมแตกต่ำงกันทัง้ 6
แพลตฟอร์ ม อันได้ แก่ จอทีวี โรงหนัง สมำร์ ทโฟน พีซี อีเว้ นท์ และ Outdoor Cinema ผ่ำนคอนเทนต์ที่มีอยู่
- วันที่ 12 ธันวำคม 2562 คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด
(มหำชน) และคุณ คิมยองเซียบ ประธำนกรรมกำร บริ ษัท SBS Content Hub ผู้นำธุรกิจสถำนีวิทยุและ
โทรทัศ น์ และผู้เผยแพร่ ค อนเทนต์ ยัก ษ์ ใหญ่ ของประเทศเกำหลี ใต้ เซ็น สัญ ญำควำมร่ วมมื อ อย่ ำงเป็ น
ทำงกำร ในกำรนำคอนเทนต์ของ SBS (เอสบีเอส) มำเผยแพร่ ทำงช่อง MONO29 และผลิตละครรี เมค
รวมทังร่้ วมมือในกำรสร้ ำงรำยได้ ร่วมกัน ณ งำน Asian TV Forum (ATF) ประเทศสิงคโปร์
- วันที่ 23 ธันวำคม 2562 ในช่วงเทศกำลแห่งควำมสุขเฉลิมฉลองส่งท้ ำยปี เก่ำต้ อนรับปี ใหม่ ช่อง MONO29
ขนกองทัพหนังดี -ซีรีส์ดัง กว่ำ 100 เรื่ อง ให้ ชมอย่ำ งเต็มอิ่มแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณำคั่น กับ “MONO29
NEW YEAR NON-STOP บ้ ำ กว่ ำ ที่ คิ ด ระห่ ำ กว่ ำ ที่ เคย” ดู ห นัง ดี ซี รีส์ ดั ง แบบไม่ มี คั่ น โฆษณำ 10 วัน
ต้ อนรับปี 2020 ตั ้งแต่วนั ที่ 23 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกรำคม 2563
- วันที่ 29 ธันวำคม 2562 ช่อง MONO29 ได้ จดั มหกรรมควำมบันเทิงเฉลิมฉลองปี ใหม่อย่ำงยิ่งใหญ่ ในงำน
“PATTAYA COUNTDOWN 2020 ” ให้ กั บ เทศบำลเมื อ งพั ท ยำ เพื่ อ เป็ นกำรส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ำร
ท่องเที่ยวเมืองพัทยำ และยกระดับคุณภำพกำรท่องเที่ยวในพื ้นที่ส่กู ำรท่องเที่ยวระดับโลก กับกิจกรรมต่ำงๆ

ตลอด 3 วัน 3 คืน ตั ้งแต่วนั ที่ 29-31 ธันวำคม 2562 ณ ท่ำเทียบเรื อแหลมบำลีฮำย จังหวัดชลบุรี
ปี 2561 - วันที่ 27 มีนำคม 2561 เว็บไซต์ MThai.com จัดงำน MThai Top Talk-About 2018 งำนประกำศรำงวัลที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ บนโลกออนไลน์ ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 8 เป็ นกำรประกำศรำงวัลให้ แก่บุคคลที่ถูกกล่ำวถึงมำกที่สดุ
ทังดำรำนั
้
กแสดง นักกีฬำ และบุคคลที่เป็ นแบบอย่ำง เพื่อเป็ นกำลังใจ และเป็ นแรงบันดำลใจให้ กับสังคม
โดยจัดขึ ้น ณ ลำนหน้ ำศูนย์กำรค้ ำเซ็นทรัลเวิลด์
- วันที่ 1 เมษำยน 2561 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร์ บำสเกตบอลคลับ รับมอบเงินรำงวัลและถ้ วยแชมป์เปี ย้ นใน
กำรแข่งขัน “GSB Thailand Basketball Super League 2018” (GSB TBSL 2018) ซึ่งได้ รับเงินรำงวัล 3 ล้ ำน
บำท ไปครอง
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- วันที่ 29 เมษำยน 2561 เว็บไซต์ MThai.com ได้ รับรำงวัล เว็บไซต์ยอดเยี่ยม จำกงำนพิธีมอบรำงวัล เพรส
อวอร์ ด ประจำปี 2561 (Press Awards 2018) หรื อรำงวัลเณศไอยรำ โดยชมรมสมำพันธ์ สื่อสำรมวลชน
แห่งประเทศไทย
- วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 แถลงข่ำวคอนเสิร์ตสุดพรี เมียม “GSB WOW CONCERT” ซึง่ “ธนำคำรออมสิน”
ร่ วมกับ “โมโน กรุ๊ ป ” จัดขึน้ เพื่ อมอบให้ กับลูกค้ ำธนำคำรได้ ร่วมกิจกรรมชมคอนเสิร์ต ฟรี ตลอดปี 2561
ภำยใต้ รูปแบบคอนเสิร์ต 3 รูปแบบ คือ 2 Tone Concert, Rewind 6 Degree และ Diva จำกศิลปิ นชัน้ นำ
ของเมืองไทย พร้ อมด้ วยโปรดักชัน่ สุดอลังกำรบนเวทีคอนเสิร์ตจอแอลอีดี 270 องศำ ที่มำพร้ อมแสง สี
เสียง ตระกำรตำ
- วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561 บริษัท โมโน ทรำเวล จำกัด เริ่มธุรกิจโฮมช็อปปิ ง้ โดยร่ วมมือกับสถำนีโทรทัศน์ช่อง
MONO29 ออกอำกำศรำยกำร "29Shopping" ที่เต็มไปด้ วยสินค้ ำคุณภำพหลำกหลำยชนิด ทังเครื
้ ่ องครัว
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ ของใช้ ภำยในบ้ ำน สินค้ ำไลฟ์ สไตล์ สินค้ ำแฟชัน่ ของสะสม คอลเลคชัน่ ต่ำงๆ และอื่นๆ อีก
มำกมำย ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์กำรใช้ ชีวิตของคนยุคใหม่ เพื่อให้ ธุรกิจคอมเมิร์ซเพิ่มรำยได้ ให้ แก่กลุ่มบริษัท
- วันที่ 1 สิงหำคม 2561 ค่ำยภำพยนตร์ ทีโมเมนต์ ในเครื อโมโน กรุ๊ ป เปิ ดตัวภำพยนตร์ เรื่ อง “App War แอปชนแอป” ภำพยนตร์ รักโรแมนติก-คอมมำดี ้ว่ำด้ วยเรื่ องรำวของกลุ่มนักธุรกิจหน้ ำใหม่ในวงกำร Start Up
ที่นำทีมโดยเหล่ำนักแสดงหน้ ำใหม่ ได้ แก่ ณัฏฐ์ กิจจริ ต , จิงจิง - วริ ศรำ ยู , เติร์ด ธนำภพ, อร BNK48 พัศชนันท์ เจียริ โชติ ถ่ำยทอดเรื่ องรำวของหนุ่มสำว Gen Y ที่พูดถึงมิตรภำพ ควำมรัก และกำรต่อสู้เพื่อ
ควำมฝั นโดย เสือ - ยรรยง คุรุองั กูร
- วันที่ 23 สิงหำคม 2561 บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด เปิ ดตัวเกมมือถือ Light Shadow ซึง่ เป็ นเกม Moba RPG
แตกต่ำงด้ วยควำมเป็ นอนิเมะสไตล์ โดยเปิ ดตัวได้ เพียง 1 สัปดำห์ เกม Light Shadow ก็ได้ รับควำมนิยม
จนขึ ้นเป็ นอัน ดับ ที ่ 2 ของ Top Free in Strategy game ใน google play store โดยในปั จ จุบ นั มีย อด
ดำวน์โหลด 4 แสนดำวน์โหลด
- เดือนสิงหำคม 2561 ธุรกิจภำพยนตร์ ออนไลน์ รี แบรนด์จำก Monomaxxx เป็ น Monomax เพื่อสร้ ำงกำร
จดจำแบรนด์ได้ ง่ำยขึ ้น และได้ ป รับ รำคำแพ็กเกจใหม่ รวมถึง กำรเพิ่มคอนเทนต์ Live Stream เข้ ำมำ
เสริ มทัพให้ คอนเทนต์มีควำมแข็งแกร่ งมำกขึ ้น สร้ ำงควำมหลำกหลำยและรองรับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ได้ ครบทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
- วันที่ 26 กันยำยน 2561 ค่ำยภำพยนตร์ ทีโมเมนต์ ในเครื อโมโน กรุ๊ป จัดงำน Gala รอบสื่อมวลชนเปิ ดตัว
ภำพยนตร์ เรื่ อง ”The Pool นรก 6 เมตร” ผลงำนกำกับของพิง ลำพระเพลิง นำแสดงโดย เคน ธีรเดช และ
เกรซ รัชย์ณ มนทร์ โดยได้ รับเสียงชื่นชมจำกสื่อมวลชนที่เข้ ำร่ วมงำน และกระแสตอบรับที่ดีจำกผู้ชมใน
ประเทศ อี ก ทัง้ ภำพยนตร์ เรื่ อ งนี ไ้ ด้ ถูก ซื อ้ ไปแล้ วกว่ำ 11 ประเทศ ได้ แ ก่ กัม พู ช ำ เวี ย ดนำม พม่ ำ ลำว
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มำเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เกำหลี และไต้ หวัน
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- เดือนกันยำยน 2561 ธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง เปิ ดตัว TUTOR ME บริ กำรเรี ยนออนไลน์ได้
ทุกที่ระดับคุณภำพ ครอบคลุมทุกทักษะควำมรู้ ได้ แก่ ติวเข้ ม ภำษำ ธุรกิจ ดนตรี และไลฟ์ สไตล์ กับติวเตอร์
ผู้เชี่ยวชำญ เพื่อเพิ่มศักยภำพ พร้ อมเทคโนโลยีระบบวัดผลก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน ซึ่งรองรับกำรใช้ งำนทุก
อุปกรณ์อย่ำงคอมพิวเตอร์ สมำร์ ทโฟน รวมถึงสมำร์ ทดีไวซ์ และยังรองรับทังระบบปฏิ
้
บตั ิกำร iOS และ Android
- วัน ที่ 3 พฤศจิ กำยน 2561 นิต ยสำร Campus Star ในเครื อ โมโน กรุ๊ ป ร่ วมกับ ธนำคำรออมสิน จัดกำร
ประกวดในโครงกำร GSB GEN CAMPUS STAR 2018 เป็ นปี ที่ 3 เพื่อค้ นหำตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และเป็ นแบบอย่ำงที่ ดีในสังคม รวมทัง้ มี บุคลิกภำพที่ ดี ชิงทุนกำรศึกษำมูลค่ำรวมกว่ำ
1,600,000 บำท
ปี 2560 - วันที่ 4 มกรำคม 2560 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยรำยชื่อ 102 หลักทรัพย์ที่มีสภำพคล่องในกำร
ซื ้อขำยต่อเนื่องเข้ ำเป็ นองค์ประกอบดัชนีใหม่ "sSET Index" เพิ่มเติมจำกดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่
เพื่ อ ใช้ เป็ น benchmark index สำหรั บ กำรลงทุ น และสำมำรถต่ อ ยอดใช้ เป็ นดัช นี อ้ ำ งอิ งเพื่ อ กำรออก
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินในอนำคต โดยหลักทรัพย์ MONO ได้ รับคัดเลือกเข้ ำสู่ดชั นี sSET
- วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 จัดตั ้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ได้ แก่ 1. บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและบริ กำรที่ให้ ควำมบันเทิงเกี่ยวกับ
เกมออนไลน์

2. บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้ ำนผลิตคอนเทนต์ ให้ บริ กำรข้ อมูลสำระควำมรู้

ด้ ำนโหรำศำสตร์ และทักษะเพื่อส่งเสริมชีวิต กำรลงทุน รวมทังให้
้ คำปรึกษำด้ ำนฮวงจุ้ย
- วันที่ 10 มีนำคม 2560 เว็บไซต์ MThai.com จัดงำน MThai Top Talk-About 2017 งำนประกำศรำงวัลที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ บนโลกออนไลน์ ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 7 เป็ นกำรประกำศรำงวัลให้ แก่บุคคลที่ถูกกล่ำวถึงมำกที่สดุ
ทังดำรำนั
้
กแสดง นักกีฬำ และบุคคลที่เป็ นแบบอย่ำง เพื่อเป็ นกำลังใจ และแรงบันดำลใจให้ กับสังคม โดย
จัดขึ ้น ณ ศูนย์กำรค้ ำสยำมพำรำกอน
- วันที่ 21 มีนำคม 2560 งำนเปิ ดตัวภำพยนตร์ เรื่ องแรกจำก ทีโมเมนต์ “โอเวอร์ ไซส์..ทลำยพุง” รอบกำล่ำ
พรี เมียร์ มีเหล่ำผู้บริหำร ผู้กำกับ และนักแสดงนำจำกภำพยนตร์ ร่ วมให้ กำรต้ อนรับแขกผู้มีเกียรติในวงกำร
และบรรดำสื่อมวลชนที่มำร่ วมแสดงควำมยินดีกันอย่ำงคับคั่ง ณ ลำนอินฟิ นิตี ้ ฮอล์ล ชัน้ 5 โรงภำพยนตร์
พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์กำรค้ ำสยำมพำรำกอน
- เดือนมีน ำคม 2560 บริ ษัท โมโน แอสโทร จำกัด (Mono Astro) ขยำยตลำดด้ วยกำรเปิ ดให้ บริ ก ำร
แอปพลิเ คชัน Neptune อย่ำงไม่เป็ นทำงกำร ในรูปแบบกำรดูดวงออนไลน์ที่สะดวก ใช้ งำนง่ำย ไม่ต้องรอ
คิว Neptune ดูดวงออนไลน์รองรับทังระบบ
้
iOS และ Android เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำโดย
มีนกั พยำกรณ์หลำกหลำยมำกกว่ำ 100 ท่ำน
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- วันที่ 26 เมษำยน 2560 บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกั ด ธนำคำรออมสิน กำรกี ฬำแห่ง
ประเทศไทย และสมำคมบำสเกตบอลอำชีพ ไทย ร่ วมกัน แถลงจัดกำรแข่ งขัน กี ฬ ำยัด ห่ วงระดับ อำชี พ
“ธนำคำรออมสิน ไทยแลนด์ บำสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซึ่งปี นี ้จัดเป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน โดย
ทำกำรแข่งขันระหว่ำงวันที่ 13 พฤษภำคม ถึง 22 กรกฎำคม 2560 ชิงเงินรำงวัลรวมกว่ำ 1.2 ล้ ำนบำท
- เดื อนเมษำยน 2560 เปิ ดใช้ งำนเว็บ ไซต์ Seeme.me วิดีโอพอร์ ทัลออนไลน์ คุณ ภำพของคนไทย เพื่ อ
ตอบสนองควำมนิยมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตผ่ำนสมำร์ ทโฟนทีเ่ พิ่มขึ ้น
- วันที่ 11 มิถุนำยน 2560 บริ ษัท โมโน เรดิโอ จำกัด เพิ่มศักยภำพด้ วยกำรเริ่ มธุรกิจ Showbiz Business
โดยร่ วมมือ กับพันธมิต ร ธนำคำรออมสิน จัด GSB 2 TONE CONCERT จัด แสดงคอนเสิ ร์ต ทัง้ หมด 7
คอนเสิร์ต ที่นำศิลปิ นต่ำงขัวโคจรมำเจอกั
้
นครัง้ แรกบนเวทีคอนเสิร์ตอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2560
- วันที่ 16 มิถุนำยน 2560 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศรำยชื่อหลักทรัพย์เพื่อใช้ คำนวณดัชนี SET50 ดัชนี
SET100 ดั ช นี SETHD และดั ช นี sSET ในช่ ว งครึ่ ง ปี หลั ง 2560 (1 กรกฎำคม – 31 ธั น วำคม) โดย
หลักทรัพย์ MONO ได้ รับคัดเลือกเข้ ำสู่ดชั นี SET100
- วัน ที่ 22 มิ ถุน ำยน 2560 บริ ษั ท โมโน เพลย์ จ ำกัด เปิ ดตัวเกม Boxing Angel เกมมื อถื อแนว Fighting
Action RPG ที่มีตวั ละครเป็ นนักมวยสำวน่ำรัก พร้ อมเพลิดเพลินไปกับเสียงพำกย์ จำกนักพำกย์กำร์ ตูน
อนิเมะชื่อดังจำกญี่ปุ่น ซึ่งในเดือนแรกที่ให้ บริ กำร Boxing Angel ได้ ติดอันดับ Top 3 ของเกมแอคชัน่ ที่
ออกใหม่ โดยในปั จจุบนั Boxing Angel มียอด Download กว่ำ 200,000 Downloads และยอดผู้เล่น active
ในแต่ละเดือนกว่ำ 80,000 คน
- เดือนตุลำคม 2560 MONO Group คว้ ำสิทธิ์กำรแข่งขันบำสเกตบอล NBA ลีกบำสเกตบอลที่ดีที่สดุ ในโลก
และมีผ้ ูติดตำมชมจำกทั่วโลกมำกกว่ำ 80 ล้ ำนคน พร้ อมถ่ำ ยทอดสดกำรแข่งขันผ่ำนทำงฟรี ทีวีดิจิตอล
“ช่ อ ง MONO29” และทำงที วี ด ำวเที ย ม “ช่ อ ง MONO PLUS” ตลอดฤดู ก ำล 2017 – 2018 นี ้ พร้ อมชม
ย้ อนหลังไฮไลท์กำรแข่งขันผ่ำนทำงเว็บไซต์ Seeme.me
- วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพื
้ น้ ฐำน (สพฐ.) ร่ วมกันจัดงำนแถลงข่ำวกำรแข่งขัน “สพฐ.-โมโน แชมเปี ย้ นคัพ 2017” ซึ่งเป็ น
ลีกกำรแข่งขันบำสเกตบอลที่เปิ ดโอกำสและประสบกำรณ์ ให้ นกั เรี ยนได้ พัฒนำและต่อยอดแผนพัฒนำกีฬำ
อำชีพตำมแนวนโยบำยของภำครัฐ โดยกำรแข่งขัน “รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ” จะจัดกำรแข่งขันใน
วันที่ 8 - 15 มกรำคม 2561 ณ สนำม STADIUM29 ถนนชัยพฤกษ์
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โครงสร้ างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อยทังสิ
้ ้น 16 บริ ษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีภำพรวมกำรถือ
หุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี ้

1
2

บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) 99% และ บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จำกัด 1%
บริษัทร่วม ที่ถอื หุ้นโดยบริษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด 31.66%
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทย่ อย
1. บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จากัด หรื อ Mono Gen จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2540 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ ว 982 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนต์ที่มีเนือ้ หำสำระด้ ำนควำมบันเทิงหลำกหลำยแนว
ครอบคลุมไลฟ์ สไตล์ต่ำงๆ อำทิ ข่ำวในวงกำรบันเทิง ดำรำ ภำพแฟชั่น ละคร และภำพยนตร์ โดยมีนิตยสำรที่เป็ นที่
รู้จัก อำทิเช่น นิตยสำรกอซซิปสตำร์ (Gossip Star) ไบโอสโคป (Bioscope) รัช (Rush) เป็ นต้ น และเฟซบุ๊กภำยใต้
แต่ละแบรนด์รวมกว่ำ 4 ล้ ำนแฟนเพจ รวมถึง เป็ นผู้ผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊คที่ ได้ รับลิขสิทธิ์ จำกนักเขียนและ
เจ้ ำของผลงำนที่มีชื่อเสียงทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ ตำมแนวของแต่ละสำนักพิมพ์
2. บริ ษัท โมโน ทราเวล จากัด หรื อ Mono Travel จัด ตัง้ ขึ น้ วัน ที่ 20 มิถุน ำยน 2543 ปั จ จุบัน มีทุน จดทะเบีย น
และเรี ยกชำระแล้ ว 20 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจคอมเมิร์ซ โดยจำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำรในรูปแบบทีวีโฮม ช้ อปปิ ง้
ใน ชื่ อ 29Shopping และให้ บ ริ ก ำรจองที่ พั ก แก่ ลู ก ค้ ำผ่ ำน ท ำงเว็ บ ไซต์ ได้ แก่ www.hotelthailand.com
www.hotelsthailand.com
3. บริ ษัท โมโน มิวสิค จากัด หรื อ Mono Music จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 1 กรกฎำคม 2546 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชำระแล้ ว 27 ล้ ำ นบำท ประกอบธุรกิจผลิต และสร้ ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ ยวกับศิ ลปิ นและเพลงของค่ำ ยโมโน
มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปิ นและดนตรี เพื่อเอำใจกลุ่ม ผู้ฟัง ทุกเพศทุกวัย ทัง้ บอยแบนด์ และเกิร์ลกรุ๊ป เน้ นแนวดนตรี ป๊อป
และแนวเพลงฟั งสบำย (Easy Listening)
4. บริษัท โมโน ฟิ ล์ ม จากัด หรื อ Mono Film จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 5 ตุลำคม 2547 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระ
แล้ ว 871 ล้ ำนบำท ถือหุ้นทัง้ หมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจผลิตภำพยนตร์ คุณภำพ
ในนำมค่ำยโมโน พิคเจอร์ นำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำยลิขสิทธิ์ให้ สถำนีโทรทัศน์ฟรี ทีวี เคเบิลทีวี และขำยสิทธิ์
ให้ กับต่ำงประเทศ รวมทังกำรจั
้
ดซื ้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ทงไทยและต่
ั้
ำงประเทศเข้ ำมำฉำยในโรงภำพยนตร์ และนำมำ
ให้ บริกำรในรูปแบบอื่นๆ
5. บริ ษัท โมโน โปรดักชั่ น จากั ด หรื อ Mono Production จัดตัง้ ขึน้ วันที่ 4 ตุลำคม 2553 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบี ยน
2,020 ล้ ำนบำท และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 1,950 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ประเภท
บันเทิง เพื่อแพร่ ภำพออกอำกำศผ่ำนระบบทีวีดำวเทียม เคเบิลทีวี สมำร์ ทโฟนและอินเทอร์ เน็ต ตลอด 24 ชัว่ โมง ใน
นำมช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภำยใต้ สโลแกน “กีฬำดี ซีรีส์โดน” โดยมีรำยได้ หลักจำกกำรจำหน่ำยโฆษณำ
ให้ กับผู้สนับสนุนรำยกำร หรื อเจ้ ำของสินค้ ำหรื อบริ กำรต่ำงๆ อัตรำค่ำโฆษณำขึ ้นอยู่กับควำมนิ ยมของรำยกำรและ
ช่วงเวลำออกอำกำศ
6. บริ ษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จากัด หรื อ Mono Info จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 15 ธันวำคม 2553 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ ว 8 ล้ ำนบำท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดย
เป็ นผู้ผลิต และพัฒ นำโปรแกรมต่ ำงๆ รวมทัง้ กำรดูแลรั กษำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ ย วข้ องกับกำร
ให้ บ ริ ก ำรของบริ ษ ัท นอกจำกนี ้ มีส่วนงำนพัฒ นำแอปพลิ เคชัน (Application) สำหรับ ธุรกิจสมัค รรับ ข้ อมูล
ข่ำวสำรและบันเทิง ผ่ำน Multiscreen
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 12

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

7. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด หรื อ Mono Broadcast จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 9 กันยำยน 2556 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ย กช ำระแล้ ว 1,400 ล้ ำนบำท ถื อ หุ้น ทัง้ หมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ด ำเนิ น ธุรกิ จ
เกี่ ย วกับ กิจ กำรกระจำยเสีย งและกิจ กำรโทรทัศ น์ ใ นระบบทีวีดิจิต อล ในนำมช่อ ง MONO29 ภำยใต้ สโลแกน
“ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ ” จำกสตูดิโอชั ้นนำต่ำงประเทศ ทั ้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสำมำรถรับชมได้
แบบ 2 ภำษำ ทังทำงโทรทั
้
ศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
8. บริ ษั ท โมโน สปอร์ ต เอ็ น เตอร์ เทนเมนท์ จ ากั ด หรื อ Mono Sport Ent จัด ตัง้ ขึ น้ วัน ที่ 9 กัน ยำยน 2556
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 250 ล้ ำนบำท และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 180 ล้ ำนบำท ถือหุ้นทังหมดโดย
้
Mono Production
โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดกำรแข่งขันกีฬำและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท รวมถึงบริหำรจัดกำร
ทีมกีฬำ และจัดตั ้งสโมสรกีฬำ
9. Mono Technology Hong Kong Limited หรื อ Mono Hong Kong จัด ตัง้ ขึ น้ วัน ที่ 9 ตุ ล ำคม 2556 ปั จ จุบัน มี ทุ น
จดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 25 ล้ ำนดอลลำร์ ฮ่องกง หรื อประมำณ 107 ล้ ำนบำท เพื่อลงทุนดำเนินธุรกิจ
ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน
10. บริ ษัท โมโน เรดิโอ จากัด หรื อ Mono Radio จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 15 ธันวำคม 2557 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชำระแล้ ว 20 ล้ ำนบำท ดำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง ภำยใต้ คลื่นวิทยุ
“Mono Fresh 91.5 FM” ซึง่ เป็ นคลื่นวิทยุที่เปิ ดเพลงจำกทุกยุค รวมไว้ ในหนึ่งเดียว
11. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จากัด หรื อ Mono Radio Broadcast จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 15 ธันวำคม 2557 ปั จจุบนั
มีทุนจดทะเบียน 1 ล้ ำนบำท และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 0.25 ล้ ำนบำท ดำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศ
ผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
12. บริ ษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จากัด หรื อ Mono Talent Studio จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 ปั จจุบนั มีทุน
จดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ ว 8 ล้ ำนบำท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริ หำรศิลปิ น กำรออกผลงำน และกำรจัดกำร
งำนต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั ศิลปิ น รวมถึงกำรพัฒนำและส่งเสริมภำพลักษณ์ให้ กบั ศิลปิ น
13. บริ ษัท ทีโมเมนต์ จากัด หรื อ T Moment จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 9 มีนำคม 2559 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้ ำนบำท
และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 115 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตภำพยนตร์ คุณภำพ ในนำมค่ำยทีโมเมนต์ นำออกฉำย
ในโรงภำพยนตร์ ขำยลิขสิทธิ์ให้ สถำนีโทรทัศน์ฟรี ทีวี เคเบิลทีวี และขำยสิทธิ์ให้ กบั ต่ำงประเทศ
14. บริ ษัท โมโน เพลย์ จากัด หรื อ Mono Play จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 35 ล้ ำน
บำท และทุน ที่เรี ย กชำระแล้ ว 12.50 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจพัฒ นำบริ กำรควำมบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม
พัฒนำโปรแกรมเกมเพื่อรองรับกำรใช้ งำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ
15. บริ ษัท โมโน แอสโทร จากัด หรื อ Mono Astro จัดตั ้งขึน้ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ปั จจุบันมีทุน จดทะเบียน 5
ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ ำงสรรค์คอนเทนต์ด้ำนกำรพยำกรณ์และโหรำศำสตร์

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 13

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

16. PT. Mono Technology Indonesia หรื อ Mono Indo จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2553 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ ว 1,000 ล้ ำนรูเปี ยห์ หรื อประมำณ 3.80 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั หยุดดำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำร
ชำระบัญชี
บริษัทร่ วม
1. บริษัท ไทย โปรเฟชชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จากัด หรื อ TPBL จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 ปั จจุบนั มี
ทุนจดทะเบียน 947,400 บำท และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 236,850 บำท โดย Mono Sport Ent ถือหุ้นร้ อยละ 31.66
ประกอบธุรกิจจัดกำรแข่งขันกีฬำบำสเกตบอล
ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มบริ ษัทโมโน ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ง ของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท ไม่ได้
มีควำมสัมพันธ์ หรื อเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ อย่ำงมีนัยสำคัญ มีควำมสัมพันธ์ กันแต่เพียง
กำรดำเนิน ธุร กรรมกำรค้ ำ โดยทั่ว ไป ตำมที่ได้ เปิ ดเผยในส่ว นที่ 2 กำรจัด กำรและกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำร หัว ข้ อ 12
รำยกำรระหว่ำงกัน

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 14

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทและบริ ษัทย่อยสำหรับปี 2560 – 2562 เป็ นดังนี ้
ประเภทรายได้ ตามกลุ่มธุรกิจ

ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ดาเนินการ % การถือหุ้น
โดยบริษัท ของบริษัท ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

1.กลุ่มธุรกิจสื่อ
1) รำยได้ โฆษณำ

2) รำยได้ จำกธุรกิจสมัครรับ
ข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง
ผ่ำน Multiscreen

Mono Tech
Mono Gen
Mono
Broadcast1/
Mono
Production
Mono Radio

100
100

Mono Tech
Mono Gen
Mono Info
Mono Travel
Mono Music
Mono Film1/
Mono
Broadcast1/
Mono Radio
Mono Play
Mono Astro

100
100
100
100
100
100

1,783.70

81.66 1,896.21

75.60

1,648.82

64.01

100
100
135.72

6.21

297.44

11.86

722.08

28.03

100
100
100

2. กลุ่มธุรกิจกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
1) รำยได้ จำกธุรกิจภำพยนตร์

Mono Film1/
T Moment

100
100

36.97

1.69

87.49

3.49

66.44

2.58

2) รำยได้ จำกธุรกิจกีฬำ

Mono Sport1/

100

51.72

2.37

43.04

1.72

41.20

1.60

3) รำยได้ จำกธุรกิจเพลง

Mono Music
Mono Radio
Mono Talent

100
100
100

60.63

2.78

41.39

1.65

17.65

0.69

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 15

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ประเภทรายได้ ตามกลุ่มธุรกิจ
4) รำยได้ จำกธุรกิจอื่น

รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
รำยได้ อื่น
รายได้ รวม
หมำยเหตุ :

ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ดาเนินการ % การถือหุ้น
โดยบริษัท ของบริษัท ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
Mono Gen
Mono Travel
Mono
Production
Mono Play
Mono Astro

100
100
100

81.65

3.74

33.66

1.34

32.48

1.26

98.45 2,399.23

95.66

2,528.67

98.17

4.34

47.04

1.83

100
100
2,150.39
33.95

1.55

108.89

2,184.34 100.00 2,508.12 100.00

2,575.71 100.00

1/ บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทำงอ้ อม ผ่ำนกำรถือหุ้นใน Mono Production

ซึง่ ถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้ อยละ 100
บริษัทถือหุ้น Mono Film ทำงอ้ อมผ่ำนกำรถือหุ้นใน Mono Gen ซึง่ ถือหุ้นใน Mono Film ร้ อยละ 100
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)
 ธุรกิจสื่อทีวี

ร้ อยละของมูลค่ าการโฆษณาผ่ านสื่อแต่ ละประเภทในปี 2562

ที่มำ : รำยงำนของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่เปิ ดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย

มูลค่ำตลำดโฆษณำปี 2562 มีมลู ค่ำรวม 105,637 ล้ ำนบำท ซึง่ มูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อทีวีถือเป็ นตลำดที่ใหญ่ที่สดุ
มีมูลค่ำถึง 70,298 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 66.5 ของตลำดรวม โดยแบ่ งเป็ นสื่อทีวีดิจิตอล 68,032 ล้ ำนบำท และสื่อทีวี
เคเบิล/ดำวเทียม 2,266 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่ำโฆษณำทำงสื่อทีวีดิจิตอลและอนำล็อก 67,948 ล้ ำนบำท
และสื่อทีวีเคเบิล/ดำวเทียม 2,434 ล้ ำนบำท ซึง่ สื่อทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.1 และสื่อทีวีเคเบิล/ดำวเทียม ลดลงร้ อยละ 6.9
ทังนี
้ ้ จำกปี 2557 ปี แรกที่ทีวีดิจิตอลให้ บริ กำรสัดส่วนรำยได้ ของกลุ่มฟรี ทีวีเดิม ร้ อยละ 87.3 ในขณะที่กลุ่มฟรี ทีวี
ช่องใหม่ มี มูลค่ ำเพี ยงร้ อยละ 12.7 แต่ปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มูลค่ ำตลำดของกลุ่ม ฟรี ที วีช่องเดิ มลดลงเหลือร้ อ ยละ 56.7
ในขณะที่กลุ่มช่องใหม่เพิ่มขึ ้นมำที่ร้อยละ 43.3 จะเห็นได้ ว่ำในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ทีวีดิจิตอลช่องใหม่เริ่มเข้ ำมำครองตลำด
มำกขึ ้น
มูลค่ าตลาดโฆษณาทีวีภาคพืน้ ดินช่ องเดิม และช่ องทีวดี ิจิตอลใหม่ ปี 2557 – 2561
ปี

มูลค่ ารวมของ 5 ช่ องฟรีทีวีเดิม

มูลค่ ารวมของช่ องทีวีดิจิตอลใหม่

ยอดรวม

รายได้ (ล้ านบาท)

รายได้ (%)

รายได้ (ล้ านบาท)

รายได้ (%)

2557

63,776.3

87.3

9,265.8

12.7

73,042.1

2558

57,412.3

73.3

20,931.4

26.7

78,343.8

2559

47,151.5

69.8

20,394.0

30.2

67,545.5

2560

40,967.5

65.2

21,905.9

34.8

62,873.5

2561

38,529.9

56.7

29,417.4

43.3

67,947.2

ที่มำ : รำยงำน มูลค่ำตลำดโฆษณำทีวดี ิจิตอลในรอบปี (2557 - 2562) ของกสทช. จำกข้ อมูลของ เดอะนีลเส็น
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สำหรับอุตสำหกรรมทีวีดิจิตอลปี 2562 เดือนเมษำยน มีประกำศคำสัง่ หัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่
4/2562 เรื่ องมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม และในเดือนพฤษภำคม 2562
มีประกำศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่น
ควำมถี่เพื่อให้ บริ กำรโทรทัศน์ในระบบดิจิ ตอล ทั ้งนี ้ มีผ้ ูประกอบกำรขอคืนใบอนุญำตประกอบธุรกิจถึง 7 รำย เป็ นช่อง
ควำมคมชัดปกติ (SD) 2 ช่อง ช่องข่ำวสำรและสำระ 3 ช่อง และช่องเด็ก เยำวชน และครอบครัว 2 ช่อง ซึ่งทั ้งหมดได้
ทยอยยุติกำรออกอำกำศในระหว่ำงเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2562 และในเดือนตุลำคม 2562 เป็ นต้ นไปจึงจะเริ่ มมีกำร
เปลี่ยนแปลงด้ ำนเรตติ ้งและมูลค่ำโฆษณำ แต่เนื่องจำกสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณำของช่องที่คืนใบอนุญำตมีไม่มำก จึงจะไม่
ส่งผลต่อภำพรวมของมูลค่ำโฆษณำมำกนัก
ธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ ดำเนินมำสู่ปีที่ 6 แม้ ว่ำช่องสถำนีโทรทัศน์ (ภำคธุรกิจ) จะคงเหลือจำนวน 15 ช่อง แต่กำร
แข่งขันในธุรกิจทีวียงั คงรุนแรง และช่อง MONO29 ยังคงปรับกลยุทธ์ในกำรนำเสนอคอนเทนต์ให้ มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อขับเคลื่อนให้ เรตติ ้งเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งปั จจุบันได้ ก้ำวขึ ้นสู่อันดับที่ 3 ของช่องฟรี ทีวีทงหมด
ั้
และวำงเป้ำหมำยขยับขึ ้นเป็ น
อันดับที่ 2 ด้ วยคอนเทนต์ระดับพรี เมียม ทัง้ ภำพยนตร์ ฟอร์ มยักษ์ ระดับฮอลลีวูด ซีรีส์สดุ มันส์ รำยกำรกีฬำบำสเกตบอล
NBA บำสเกตบอลลีกทัง้ ในและต่ำงประเทศ ฯลฯ พร้ อมทัง้ ทำกำรตลำด กำรจัดผังภำพยนตร์ แบบแพ็คพิเศษ กำรจัด
กิจ กรรม MONO29 World Trip 2019 และขยำยกลุ่ม ผู้ชมในต่ำ งจัง หวัด รวมถึงกำรขยำยช่อ งทำงรำยได้ ให้ กับ กลุ่ม
บริ ษัทจำกธุรกิจทีวีโฮม ช้ อปปิ ง้ โดยเดือนธันวำคม 2562 MONO29 มีเรตติ ้งของจำนวนคนดูโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล
ทัว่ ประเทศเฉลี่ยต่อนำที อำยุ 15 ปี ขึ ้นไป ออกอำกำศวันจันทร์ – วันอำทิตย์ เวลำ 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 1.233
เรตติง้ ของจานวนคนดูโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่ อนาที เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562

ที่มำ : รำยงำนของบริษัท 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

2.531 2.514 2.533 2.265 2.274 2.406 2.337 2.294 2.555 2.657 2.650 2.473

2

33 ช่ อง 3 HD

1.464 1.758 1.789 1.775 1.408 1.609 1.570 1.583 1.604 1.525 1.488 1.614

3

29 ช่ อง MONO29

1.135 1.091 1.037 1.006 0.977 1.055 1.170 1.246 1.216 1.244 1.233 1.233

4

23 ช่ อง WORKPOINT TV 1.089 1.083 0.959 0.852 0.839 0.923 0.931 0.977 0.978 1.018 1.002 0.947

5

31 ช่ อง ONE (GMM)

0.646 0.652 0.790 0.823 0.776 0.741 0.839 0.890 0.915 0.976 0.853 0.817
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แม้ ว่ำพฤติกรรมและควำมนิยมของผู้บริ โภคมีกำรเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ ว และส่งผลอย่ำงรุ นแรงด้ ำนเทคโนโลยี
(Disruptive Technology) ทำให้ ผ้ ูชมหันไปชมผ่ำนออนไลน์เพิ่มมำกขึ ้น MONO29 ได้ ให้ ควำมสำคัญกับแพลตฟอร์ ม
ทำงออนไลน์ม ำแต่เริ่ ม แรก ซึ่งผู้ช มสำมำรถชมช่อง MONO29 ได้ ทั ้งจำกเว็บ ไซต์ อิน เทอร์ เน็ต ทีวี และแอปพลิเคชัน่
รวมถึงกำรต่อยอดธุรกิจโดยให้ บริ กำรดูภำพยนตร์ ออนไลน์แบบเก็บค่ำสมำชิกผ่ำนบริ กำร MonoMax
อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมทีวียงั คงมีกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ สำคัญ อีกครั ง้ อันเนื่องมำจำกมติคณะกรรมกำร
กสทช. เมื่อเดือนมกรำคม 2562 ซึ่งเห็นชอบในหลักกำรเกี่ยวกับร่ ำงหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเรี ยกคืนคลื่นควำมถี่
700 MHz ซึ่งเป็ นคลื่นที่ใช้ สำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลในปั จจุบนั เพื่อนำไปใช้ ให้ บริ กำร 5G สำหรับธุรกิจโทรคมนำคมแทน
โดยธุรกิจทีวีดิจิตอล ต้ องย้ ำยไปคลื่นควำมถี่ใหม่ ซึ่งกสทช.มีแนวทำงกำรชดเชยให้ ผ้ ปู ระกอบกำรทีวี โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำ
ประมูลช่องทีวีดิจิตอลใน 2 งวดสุดท้ ำย, ค่ำ MUX ที่เหลืออีก 10 ปี รวมถึงค่ำส่งสัญญำณตำมประกำศ Must Carry ทังนี
้ ้
คำดว่ำจะดำเนินกำรเสร็ จสิ ้นในช่วงปี 2563
 ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ าวสารและบันเทิง
ผลสำรวจมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอล ปี 2562 ในช่วงครึ่งปี แรก มีกำรใช้ เม็ดเงินโฆษณำไปกว่ำ 9,019 ล้ ำนบำท
และคำดว่ำประมำณกำรทังปี
้ จะใช้ เม็ดเงินโฆษณำรวม 20,163 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2561 ถึงร้ อยละ 19 แพลตฟอร์ มที่
ยังคงได้ รับควำมนิยมสูงสุดยังคงเป็ น เฟซบุ๊ก และยูทปู รวมแล้ วเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 49 ของมูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดิจติ อล
ทังหมด
้
ในขณะที่สอื่ ครี เอทีฟ (Creative) และ สื่อโฆษณำแบนเนอร์ (Display) อยู่ที่ร้อยละ 10 และร้ อยละ 9 ตำมลำดับ ซึง่
สื่อออนไลน์ยงั คงมีกำรเติบโตสูงขึ ้นแบบก้ ำวกระโดดทุกปี จำกกำรพัฒนำด้ ำนเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตที่สะดวกและรวดเร็ ว
ยิ่งขึน้ ผู้บริ โภคเข้ ำถึงคอนเทนต์ได้ ง่ำย ผ่ำนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ต่ำงๆ และคอนเทนต์ถูกปรับเปลี่ยนให้ มีควำมน่ำสนใจเป็ น
ภำพเคลื่อนไหว หรื อวิดีโอมำกยิ่งขึ ้น
สำหรับสื่อและคอนเทนต์ที่กลุ่มบริ ษั ทให้ บริ กำรด้ ำนออนไลน์ มีเว็บไซต์ยอดนิยมอย่ำง MThai.com ซึ่งมีกำร
รวบรวมวิดีโอที่หลำกหลำย และมีผ้ ูเข้ ำชมจำนวนมำก รวมถึงจำกขยำยกำรให้ ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนโซเชียลมีเดียอย่ำง
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ นอกจำกนี ้ยังได้ พฒ
ั นำเว็บไซต์ Seeme.me เพื่อเสริมทัพวิดีโอคอนเทนต์แบบถูกลิขสิทธิ์ จำกผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ ำน ทัง้ ด้ ำนข่ำว บันเทิง กีฬำ ไลฟ์ สไตล์ กว่ำ 300 แชนแนล และยังคงเปิ ดสำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์จำกภำยนอก
เข้ ำร่วมเป็ นพันธมิตรอย่ำงต่อเนื่อง
รวมถึงในปี 2562 Mthai.com จัดกิจกรรมโดยร่ วมมือกับ กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริ มงำนวัฒนธรรม
มูลนิธิฮวั่ เคี ้ยวป่ อเต๊ กเซีย่ งตึง๊ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประกวดหนังสั ้น "ไทยดี มีมำรยำท" ชิงทุนกำรศึกษำ
มูลค่ำรวมกว่ำ 300,000 บำท และได้ จดั กิจกรรมประกวดหนังสั ้นร่ วมกับ สำนักงำน กสทช. ในโครงกำร "อัปคลิปพิชิตแสน
ซีซนั่ 5 - สร้ ำงสรรค์หรื อทำลำยอยู่ที่ปลำยนิ ้ว" ชิงทุนกำรศึกษำกว่ำ 200,000 บำท
ในส่วนธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง จำกควำมนิยมของผู้บริโภคต่อบริ กำรสำระและบันเทิงในรูปแบบ
SMS ที่ลดลง ทำงบริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป็ นรูปแบบกำรสมัครบริกำรแบบบอกรับสมำชิก (Subscription) ที่รองรับ
ลูกค้ ำทังทำงเว็
้
บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีบริกำร ดังนี ้
• บริกำรดูหนังออนไลน์ MonoMax เป็ น online video streaming ทีม่ ีวิดีโอคอนเทนต์กว่ำ 20,000 ชัว่ โมง
ที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์คนชอบดูภำพยนตร์ ซีรีส์ สำรคดีต่ำงๆ
• บริกำร Horolive ศูนย์รวมนักพยำกรณ์ที่มีคณ
ุ ภำพและชื่อเสียง สำมำรถดูดวงออนไลน์ได้ 24 ชัว่ โมง
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และในเดือนกันยำยน 2562 กลุ่มบริ ษั ทโมโน ได้ ลงนำมบันทึกควำมเข้ ำใจ (MOU) ร่ วมกับ บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) ผู้ให้ บ ริ ก ำรอิ น เทอร์ เน็ ต ควำมเร็ ว สูง 3BB และบริ ษั ท KT Corporation ผู้ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ น
โทรคมนำคมอันดับ 1 ในประเทศเกำหลีใต้ รุกธุรกิจ IPTV บนโครงข่ำย Fiber Optic คุณภำพสูงของ 3BB ซึ่งมีฐำนลูกค้ ำ
บรอดแบนด์กว่ำ 3.3 ล้ ำนรำย ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทโมโน ในฐำนะ Master Content Provider (MCP) จัดหำและจัดกำรกับ
คอนเทนต์จำกทัว่ ทุกมุมโลก สำหรับโครงกำรนี ้บริษัทฯ เล็งเห็นว่ำเป็ นกำรต่อยอดอำนำจกำรต่อรอง และสำมำรถเชื่อมโยง
แผนกำรตลำดได้ ทกุ หน้ ำจอ
มูลค่ าการโฆษณาผ่ านสื่อดิจติ อลในปี 2555 – 2562
และสัดส่ วนการโฆษณาผ่ านสื่อดิจติ อลในปี 2562

ที่มำ : สมำคมโฆษณำดิจิทลั (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตำร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์)

 ธุรกิจสื่อวิทยุ
ณ สิ ้นปี 2562 มูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่อวิทยุ มีมลู ค่ำรวม 4,735 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 4.5 ของมูลค่ำตลำด
โฆษณำรวม จำกปี 2561 ซึ่ง มีม ลู ค่ำ 4,797 ล้ ำ นบำท ลดลงเล็ก น้ อ ยที่ร้ อ ยละ 1.3 ที่ผ่ำ นมำสื่อ วิท ยุถือ เป็ นสื่อ เดิม
(Traditional Media) ที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรขยำยตัว อย่ำงรวดเร็ วของสื่อดิจิตอล ในช่วง 3 – 4 ปี หลังอัตรำกำรรับฟั ง
วิทยุของผู้ฟังค่อนข้ ำงคงที่ หรื อมีอตั รำกำรรับฟั งที่ล ดลงไม่มำกนักเมื่อเทียบกับหลำยปี ก่อน
แม้ ว่ำ อุตสำหกรรมสื่อวิทยุมีมลู ค่ำลดลง และพฤติกรรมผู้ฟังหันไปสู่แอปพลิเคชันฟั งเพลงออนไลน์มำกขึ ้น คลื่น
Mono Fresh 91.5FM ที่เปิ ดให้ บริ กำรมำตั ้งแต่ปี 2558 ได้ ปรับตัวมำทำสื่อวิทยุ พ่วงกิจกรรมคอนเสิร์ตให้ กับผู้สนับสนุน
(Sponsorship) ต่อ เนื่ อ งมำตัง้ แต่ปี 2560 โดยตลอดปี 2562 กลุ่ม บริ ษัท โมโน ร่ ว มกับ ธนำคำรออมสิน , บริ ษัท
ทิพยประกัน ชีวิต จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) จัดคอนเสิร์ตสุด พรี เมีย มและ
สุด เอ็ก ซ์ค ลูซ ีฟ ให้ ก ับ ลูก ค้ ำ อย่ำ ง GSB Duo Concert 2019, GSB&TIPlife Present Queens of Dance หรื อ 3BB
Exclusive Concert
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กลุ่มธุรกิจการให้ บริการคอนเทนต์ (Content Business)
สำหรับบริกำรด้ ำนคอนเทนต์ และควำมบันเทิง บริ ษัทเป็ นผู้จดั หำและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลำกหลำยรูปแบบ
ทังภำพ
้
เพลง วิดีโอ รำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ โดยให้ ควำมสำคัญกับไลฟ์ สไตล์ควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ คุณ ภำพคอนเทนต์ กำรรองรับด้ ำนเทคโนโลยี และกระจำยคอนเทนต์ไปยังกลุ่ม สื่อภำยในของบริ ษัทที่มี อย่ำง
แข็งแกร่ง เพื่อเป็ นส่วนเติมเต็มควำมน่ำสนใจของสื่อต่ำงๆ อำทิ รำยกำรโทรทัศน์บนช่อง MONO29 ภำพยนตร์ สตรี มมิงบน
MonoMax ฯลฯ ทำให้ บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรต้ นทุนของคอนเทนต์และลิขสิทธิ์ผ่ำนสื่อที่มีอยู่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยในช่ วงปลำยปี 2562 ทำงกลุ่ม บริ ษั ท โมโน ได้ ป ระกำศควำมร่ วมมื อ กับ บริ ษั ท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด
(มหำชน) และ GMM Studios เป็ นพันธมิตรร่ วมกัน ทังด้
้ ำนกำรผลิตคอนเทนต์ กลยุทธ์ทำงกำรตลำด ตลอดจนกำรขยำย
ช่อ งทำงกำรเข้ ำถึ งคอนเทนต์ ในรู ป แบบของซี รีส์ที่ ห ลำกหลำย โดยใช้ นัก แสดงที่ มี ชื่ อเสี ยง เพื่ อตอบสนองผู้ช ม ทำง
MONO29 และ MonoMax
ต่ อ มำ บริ ษั ท ประกำศกำรเป็ นพัน ธมิ ต รกับ SBS Content Hub จำกประเทศเกาหลี ใต้ เพื่ อ ร่ วมมื อ ผลิ ต ซี รี ส์
ทีใ่ ช้ เรื่ องราวยอดนิยมจำกเกำหลี มำผลิตใหม่ (Remake) ในเวอร์ ชนั่ ไทย
 ธุรกิจภาพยนตร์
ธุรกิจภำพยนตร์ เป็ นธุรกิจที่ต้องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ ำงสูง และส่วนใหญ่เป็ นผู้ให้ บริ กำรรำยใหญ่ ซึ่ง Mono Film มี
ประสบกำรณ์ธุรกิจนี ้มำอย่ำงยำวนำน และเป็ นพันธมิตรกับค่ำยหนังชันน
้ ำ และค่ำยหนังอิสระทังในและต่
้
ำงประเทศ ทำให้
สำมำรถเพิ่มโอกำสและทำงเลือกในกำรจัดหำภำพยนตร์ ที่หลำกหลำย กำรจัดซื ้อลิขสิทธิ์จำนวนมำก ทำให้ ได้ ข้อตกลง
พิเศษ นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทยังมีทีมผลิตภำพยนตร์ และซีรีส์ของตนเอง Mono Pictures และ Mono Original รวมถึงนำ
ผู้กำกับ และดำรำที่ มีชื่อ เสีย งมำร่ วมงำน (อำทิ ลูกเกด เมทินี เรื่ อ ง Blood Valentine, สำยป่ ำน อภิญ ญำ และ กอล์ ฟ
พิชญะ เรื่ อง Bangkok Vampire) รวมทังน
้ ำนวนิยำยจำก สำนักพิมพ์แจ่มใส มำผลิต ภำพยนตร์ และซีรีส์สำหรับกลุ่มผู้ชม
วัยรุ่นทำง MonoMax อีกด้ วย อำทิ ซีรีส์ Touchdown Kiss และภำพยนตร์ Sugar Cafe โดยบริษัทมีกำรบริหำรคอนเทนต์
แบบครบวงจร ตั ้งแต่
- กำรฉำยผ่ำนโรงภำพยนตร์
- กำรฉำยทำงโทรทัศน์ ช่อง MONO29 และแอปพลิเคชัน MONO29
- กำรฉำยทำงออนไลน์ ผ่ำน MonoMax
ด้ วยภำวะกำรแข่งขันสูง กอปรกับสถำนกำรณ์กำรละเมิดลิขสิทธิ์ในปั จจุบนั บริษัทจึงเน้ นกำรตลำดสร้ ำงแบรนด์ที่
ผู้ชมจดจำ ควบคู่กบั กำรต่อสู้กบั เว็บไซต์ผิดลิขสิทธิ์
 ธุรกิจกีฬา
ตลอดเวลำหลำยปี กลุ่มบริ ษัท ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล ซึ่งถือเป็ นกีฬำที่ในอดีต
กระแสควำมนิยมลดลงเหลือเพียงเฉพำะกลุ่ม เนื่องจำกไม่ได้ รับกำรสนุบสนุนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง จนกลุ่มบริ ษัทโมโน
ได้ เข้ ำมำสนับสนุนและพัฒนำโดยมีกำรบริ หำรจัดกำรกีฬำในรูปแบบ Sport Entertainment เผยแพร่ กำรแข่งขันผ่ำนสื่อ
ทั ้งภำยในและภำยนอก ซึ่งทำให้ กระแสควำมนิยมดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั ้งด้ ำนเรตติ ้งที่ออกอำกำศผ่ำนช่อง MONO29,
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ควำมร่ วมมือจำกภำครัฐและหน่วยงำนด้ ำนกีฬำบำสเกตบอล รวมถึงกำรสนับสนุนจำกพันธมิตรภำคเอกชนที่เข้ ำมำเป็ น
สปอนเซอร์ ชิป ทำให้ กลุ่มบริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ที่จะผลักดันบำสเกตบอลไทยให้ ก้ำวสู่ระดับ สำกลยิ่งขึ ้น ทังในด้
้ ำน
-

พัฒนำนักกีฬำให้ มีศกั ยภำพ สร้ ำงทีมบำสเกตบอลที่แข็งแกร่ง
จัดกำรแข่งขันกีฬำหลำยระดับในประเทศ ตั ้งแต่ระดับเยำวชน จนถึงระดับอำชีพ
จัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงประเทศ
ส่งเสริมทีมบำสเกตบอลไทยให้ เข้ ำสู่อนั ดับโลก
จัดกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำกีฬำบำสเกตบอล

ซึ่งปั จ จุบัน ได้ เห็นผลสำเร็ จ เมื่อผู้บ ริ โภคเห็ นภำพกลุ่ม บริ ษั ท โมโน ควบคู่ กับ กี ฬ ำบำสเกตบอล และในเดือ น
พฤษภำคม 2562 บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นร้ อยละ 100) ได้ ร่วมทุนกับ
ผู้ประกอบกำร/บุคคลที่สนับสนุนด้ ำนกีฬำบำสเกตบอลอีก 6 รำย จัดตั ้ง บริ ษัท ไทย โปรเฟสชัน่ แนล บำสเกตบอล ลีก จำกัด
เพื่อจัดกำรแข่งขันกีฬำ และพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลให้ เติบโตต่อไปในอนำคต
 ธุรกิจเพลง
ตลำดอุตสำหกรรมเพลงในปั จจุบนั ผู้บริ โภคทัว่ โลกหันไปฟั งเพลงในรูปแบบมิวสิคสตรี มมิ่งมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง และในประเทศไทยกระแสควำมนิยมเพิ่มมำกขึ ้น โดยผลสำรวจในรำยงำน JOOX Inprogress 2019 พบว่ำ
แอปพลิเคชัน สำหรับฟั งเพลงที่มีคนฟั งมำกที่สดุ คือ JOOX ร้ อยละ 72 Spotify ร้ อยละ 25 และ Apple Music ร้ อยละ 11
และปี 2561 มีคนฟั งเพลงมำกกว่ำ 3,000 ล้ ำนครัง้ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั ้งนี ้ ทำง
Mono Music ได้ เผยแพร่ ผลงำนเพลงกระจำยสู่ผ้ ฟู ั งในทุกช่องทำง และเพลงเป็ นที่ร้ ูจกั มำกยิ่งขึ ้น โดยเลือกเฟ้ นศิลปิ น ที่
มีชื่อเสียงอยู่แล้ ว อย่ำง หนึ่ง -อภิวัฒ น์, แมว-จิรศักดิ์ รวมถึงผลิตศิลปิ นหน้ ำใหม่ อย่ำง วง Gelato, วง C-CRAY และ
ไอซ์-ธิติว ฒ
ั น์ ฯลฯ ปั จ จุบ นั หน่วยธุร กิจ เพลงมีรำยได้ ทั ้งจำกกำรฟั งเพลงออนไลน์ และกิจกรรมคอนเสิร์ต ศิลปิ นใน
สถำนศึกษำ ร่ วมกับผู้สนับสนุน
 ธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจบันเทิงของบริษัทได้ พฒ
ั นำจำกสื่อสิ่งพิมพ์ มำเป็ นสื่อออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย มำตั ้งแต่ปี 2558
ทำให้ มีฐำนของกลุ่มผู้ชมอยู่จำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหัวนิตยสำรที่เป็ นที่ร้ ู จักกันดีอย่ำง Gossip Star มีช่องทำง
ให้ บริ กำรผ่ำน gossipstar.com และ facebook.com/GossipstarFC ที่มีฐำนแฟนเพจมำกกว่ำ 2.7 ล้ ำนคน รวมถึง
หัวนิตยสำรอื่นๆ อำทิ Campus Star, Bioscope, A’Lure และ Rush ที่ทำงกลุ่มบริ ษัทได้ สร้ ำงฐำนแฟนเพจผ่ำนโซเชียล
มีเดียเช่นเดียวกัน ซึง่ ตระหนักดีว่ำปั จจุบนั มูลค่ำตลำดโฆษณำของนิตยสำรลดลงไปมำก ทำงกลุ่มบริ ษัท จึงปรับหน่วยงำน
ให้ สอดคล้ องกับธุรกิจบันเทิงอื่นๆ ให้ เป็ นกำรจัดกิจกรรมอีเวนต์เกี่ยวกับภำพยนตร์ ต่ ำงๆ เช่น “ดูหนังเท่ เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ”
ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงำนขึ ้นที่จงั หวัดพิษณุโลก หรื อ กำรรับจัดทำหนังสือให้ กับสภำกรุงเทพมหำนคร
และกิจกรรม GSB Campus Star All Star Talent 2019 ค้ นหำนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถทัว่ ประเทศร่วมกับธนำคำรออมสิน
เพือ่ เป็ นนักแสดงรุ่นใหม่
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และในปี 2562 มีกำรผลิตพ็อกเกต บุ๊ค ซึง่ เป็ นงำนแปลจำกนักเขียนต่ำงประเทศที่น่ำสนใจด้ ำนพัฒนำตัวเอง ฮำวทู
หรื อจิตวิทยำ อำทิ คินสึงิ ควำมงำมของบำดแผลแห่งชีวิต เขียนโดย โทมำส นำวำร์ โร จิตแพทย์ชื่อดังชำวสเปน, ไม่มีที่ว่ำง
ในวันหน้ ำให้ กบั คนที่อยู่เฉยๆ เขียนโดย ไมเคิล แมคควีน นักพูด นักวำงแผนกลยุทธ์ และนักทำนำยเทรนด์ระดับโลก
 ธุรกิจคอมเมิร์ซ
สำหรับ ธุร กิจ คอมเมิร์ ซ จำกปี 2561 ที่บ ริ ษัท ได้ ข ยำยธุร กิจ สู่ธุรกิจ ทีวีโฮม ช้ อ ปปิ ้ง ในชื่อ 29Shopping เพื่อ
เสริ ม ช่องทำงกำรสร้ ำ งรำยได้ อีก ทำงจำกธุรกิจ หลัก ของช่อ ง MONO29 ทัง้ นี ้ ตลำดของธุรกิจทีวีโฮมช้ อ ปปิ ้งยัง เป็ น
ตลำดที่มีศักยภำพในกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเติบโตประมำณร้ อยละ 15 ต่อปี มำตั ้งแต่ปี 2558 และมูลค่ำตลำด
ทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ มกรำคม - มิถนุ ำยน 2562 มีมลู ค่ำ 7,351 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นทีวีช้อปปิ ง้ 4,234 ล้ ำนบำท และโฮมช้ อปปิ ้ง
3,107 ล้ ำนบำท เติบโตร้ อ ยละ 8 และร้ อยละ 14 ตำมลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งปั จจุบันมีผ้ ูเล่นใน
ตลำดทีวีโฮมช้ อปปิ ้งทัง้ หมด 15 รำย แบ่งเป็ นทีวีช้อปปิ ้ง 8 รำยและโฮมช้ อปปิ ้ง 7 รำย
จำกกำรดำเนินธุรกิจมำปี กว่ำ 29Shopping มีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 0.3 (ที่มำ : สมำคมทีวีโฮมช้ อปปิ ง้
(ประเทศไทย), สิงหำคม 2019) แม้ ว่ำจะยังไม่มำก เนื่องด้ วยที่ต้องคำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้ชมรำยกำรโทรทัศน์เป็ นหลัก
ทำให้ มีกำรลงโฆษณำกำรขำยในบำงช่วงเวลำเท่ำนัน้ ซึ่ง 29Shopping จึงมุ่งขยำยช่องทำงกำรขำยไปในหลำกหลำย
ช่องทำง ทัง้ ทำงเว็บไซต์, โซเชียลมีเดียต่ำงๆ รวมถึงในปี นีไ้ ด้ เพิ่มช่องทำงผ่ำนมำร์ เก็ตเพลส อย่ำง Shopee เป็ นต้ น
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั โมโน
กลุ่มบริ ษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business) และกลุ่มธุรกิจกำรให้ บริ กำร
คอนเทนต์ (Content Business) แบ่งประเภทธุรกิจเป็ น 10 ประเภท ดังนี ้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ 3. ธุรกิจ
สมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง 4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 5. ธุรกิจภำพยนตร์ 6. ธุรกิจกีฬำ 7. ธุรกิจเพลง 8. ธุรกิจบันเทิง 9. ธุรกิจเกม
10. ธุรกิจคอมเมิร์ซ โดยมีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้
กลุ่มบริ ษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business) และกลุ่มธุรกิจกำรให้ บริ กำรคอน
เทนต์ (Content Business) แบ่งประเภทธุรกิจเป็ น 9 ประเภท ดังนี ้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ 3. ธุรกิจสมัครรับข้ อมูล
ข่ำวสำรและบันเทิง 4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 5. ธุรกิจภำพยนตร์ 6. ธุรกิจกีฬำ 7. ธุรกิจเพลง 8. ธุรกิจบันเทิง 9. ธุรกิจคอมเมิร์ซ
โดยมีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 23

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)
1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1.1 ธุรกิจให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่เพื่อให้ บริ กำรโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล ประเภทบริ กำรทำงธุรกิจระดับชำติ ในหมวดหมู่ทวั่ ไปแบบควำมคมชัดปกติ (SD) โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำร
ผลิตและนำเสนอรำยกำรที่มีคณ
ุ ภำพ สร้ ำงควำมบันเทิง สำระควำมรู้ที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอำกำศบนหมำยเลข
ลำดับกำรให้ บริกำรช่ อง 29 ภายใต้ ช่ ือ “โมโน ทเวนตีไ้ นน์ ” (MONO29)
ช่ อง MONO29 ดำเนินงำนออกอำกำศอย่ำงเป็ นทำงกำร เมื่อวันที่ 29 เมษำยน
2557 ปั จจุบันอยู่ในกลุ่ม ผู้นำธุ รกิจ ที วีดิจิต อลของประเทศไทยโดยปี 2562 ช่อ ง
MONO29 อยู่ในอันดับ Top 3 และพร้ อมมุ่งมัน่ เดินหน้ ำอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดยัง้
ทำงสถำนียงั คงสร้ ำงจุดยืนด้ วย “หนังดี-ซีรีส์ดัง” โดยทำสัญญำเป็ นพันธมิตรทำง
ธุรกิจในแบบระยะยำว กับสตูดิโอหลักผู้ผลิตภำพยนตร์ และซีรีส์ต่ำงประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ได้ แก่
Warner Bros., Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, CBS และ 20th Century Fox โดยภำพยนตร์ และซีรีส์จำก
สตูดิโอต่ำงประเทศเหล่ำนี ้ จะเป็ นสัด ส่วนหลัก ถึง 70% ของคอนเทนต์ที่ ลงช่อ งทัง้ หมด ผู้ช มสำมำรถรั บชมได้ ท ำงฟรี
ทีวี เว็บไซต์ Mono29.com และแอปพลิเคชัน Mono29 ทังระบบ
้
iOS และ Android

โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คดั สรรมำนำเสนอผู้ชม ได้ แก่
Thailand Premiere
Movie Universe
Premium Blockbuster
Premium Series
Hit Movies

: ภำพยนตร์ โปรเจกต์ยกั ษ์จำกฮอลลีวดู ออกอำกำศบนฟรี ทวี ีเป็ นครัง้ แรก
และเป็ นช่องแรกในประเทศไทย
: ภำพยนตร์ ภำคต่อ (ฉำยแบบแพ็คพิเศษ)
: ภำพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่ และภำพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงจำกฮอลลีวดู
: ซีรีส์สดุ มันส์ ครองเรตติ ้งอันดับต้ นๆของอเมริกำ
: ภำพยนตร์ คณ
ุ ภำพ หลำกหลำยแนว จำกนักแสดงชื่อดัง
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Super Series
Morning Cinema
Midnight Cinema
Happy Family Times

: ซีรีส์สดุ ฮิต
: ภำพยนตร์ ดี ภำพยนตร์ เด่นรอบเช้ ำ
: ภำพยนตร์ ดี ภำพยนตร์ เด่นรอบดึก
: ภำพยนตร์ ดีสำหรับครอบครัว

คอนเทนต์ คณ
ุ ภาพอื่นๆ
รายการข่ าว
สัมภาษณ์ พิเศษ
รายการกีฬา
ทัง้ ในและต่ างประเทศ

: เปิ ดโลกวันใหม่ Welcome World
ข่ำวเช้ ำ Good Morning Thailand
: Big Billionaire มหัศจรรย์พนั ล้ ำน
Big Hero พลังคนดี
: บำสเกตบอลลีก – TPBL, ABL, NBA
กำรแข่งขันตระกร้ อ ไทยแลนด์ลีก 2019

กระแสโลก World News
เจำะข่ำวเด็ด The Day News Update
Next Millionaire ธุรกิจพิชติ รวย

กิจกรรมพิเศษ :
MONO29 World Trip 2019 : Movie Destination แกะรอยเที่ ย ว...ตำมหนั ง ดั ง ระดั บ โลก 4 ทริ ป 4 เมื อ ง 4
ประเทศ มอสโก รัสเซีย, เวนิส อิตำลี, ดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และ ลอนดอน อังกฤษ
พร้ อ มทั ้งมีก ิจ กรรมทำงกำรตลำด ร่ ว มกับ พัน ธมิต รที ่ห ลำกหลำย ลงพื ้นที ่ทัว่ ประเทศไทย เช่น กิจ กรรม
MONO29 Movie Preview ตลอดทัง้ ปี งำนดนตรี ห รื อ คอนเสิร์ ต อย่ำ ง Rare Bangkok 2019 (EDM Concert),
J Adrenalin 360 Concert, The Real Nadech Concert, My Boyfriends Concert, Single Festival 2019 โสด 7 ปี
ต้ องดีกว่ำเดิม, Season of Love Song 10 ฯลฯ และงำนเทศกำลสงกรำนต์ MONO29 Khonkaen Songkran Festival
2019, Colour Splash Songkran Music Festival, รวมถึงงำนวิ่งต่ำงๆ และงำนแข่งขันอีสปอร์ ต อำทิ งำนบำงแสน 42,
บำงแสน 21, Give and Run “Good for Life 2019”, 12 สิงหำ ฮำล์ฟมำรำธอน กรุงเทพ 2019, อยุธยำมำรำธอน 2019,
สุโขทัยมำรำธอน 2019 และงำน Thailand E-Sports Challenge 2019
อีกทั ้งได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกเมืองพัทยำ ให้ จดั งำนเคำท์ดำวน์ “Pattaya Countdown 2020 : Universe of
Entertainment สนุกสุดขอบจักรวาล” ณ ท่ำเทียบเรื อแหลมบำลีฮำย จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ รับกำรตอบรับอย่ำงดีเยี่ยม
จำกเมืองพัทยำและผู้สนับสนุนทังหมด
้
และมีผ้ มู ำร่ วมงำนกว่ำ 200,000 คน
1.2 ธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐำนะเป็ นผู้ ผลิ ต และสร้ ำงสรรค์
รำยกำรโทรทัศน์ ประเภทบันเทิ งมำตัง้ แต่ ปี 2553 ช่ อง MONO PLUS (โมโน
พลัส) เสิร์ฟเนื ้อหำสนุก มีคณ
ุ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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MONO PLUS ด้ วยแนวคิดของช่องในรู ปแบบ “กีฬาดี ซีรีส์โดน” นำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ที่เน้ นคุณ ภำพซึ่ง
ถ่ำยทำด้ วยระบบออกอำกำศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์ระดับพรี เมียม ทังภำพยนตร์
้
ละครไทย
ซีรีส์ทงไทยและต่
ั้
ำงประเทศ รำยกำรเพลง รำยกำรวำไรตี ้และรำยกำรกีฬำ อำทิเช่น บำสเก็ตบอลลีก ทังในและต่
้
ำงประเทศ,
ตระกร้ อไทยแลนด์ลีก ซึ่งผู้ชมสำมำรถรับชมได้ ทำงระบบ C-Band ได้ แก่ จำนดำ Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech,
PSI, Thaisat, Sunbox, GMM Z, เคเบิลทีวีทวั่ ประเทศ, กล่อง IPTV ระบบ Cloud ของ 3BB และ TOT อีกทังรั
้ บชมได้ ทำง
เว็บไซต์ http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชัว่ โมง
รำยได้ หลักของธุรกิจสื่อทีวี MONO29 และ MONO PLUS มำจำกกำรขำยเวลำโฆษณำให้ แก่ผ้ สู นับสนุนรำยกำร
(Sponsor) หรื อเจ้ ำของสินค้ ำ โดยเป็ นกำรขำยโฆษณำในรูปแบบซื ้อช่วงเวลำ กำรไท-อิน (Tie-in) ในรำยกำรขำยพืน้ ที่
แสดงตรำสินค้ ำ
2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท เป็ นผู้ จ ัด หำข้ อ มูล ข่ำ วสำร และสำระบัน เทิง ผ่ำ นสื่อ ออนไลน์ พร้ อ มให้ บ ริ ก ำรโฆษณำแบบครบวงจร
(Total Online Marketing Solution) กับ บริ ษ ัท คู ่ค้ ำ ตั ้งแต่ว ำงแผนแคมเปญและบริ ก ำรพื น้ ที ่โ ฆษณำให้ ต รงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย
ทัง้ นี ้ ปั จจุบันบริ ษัทได้ ม่งุ พัฒนำและสร้ ำงสรรค์ ริ ช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรู ปแบบ Video ที่รับชมแบบ
ไม่เ สีย ค่ำ ใช้ จ่ำ ยซึ่ง ผู้ช มสำมำรถเลือ กชมได้ ต ำมที่ต้ อ งกำร และมีร ำยได้ จ ำกกำรโฆษณำในรู ป แบบ Advertising
Video On Demand (AVOD) ซึ่ง ผู้ ผ ลิต คอนเทนต์ไ ด้ ส่ว นแบ่ง รำยได้ จ ำกโฆษณำตำมจำนวนผู้ ช มรับ ชมวิดีโอ ซึ ่ง
ปั จ จุบ ัน บริ ษัท มีบ ริ ก ำรต่ำงๆ ได้ แ ก่ Mthai.com เป็ นเว็บ ไซต์บุค คลสังคมของประเทศไทย ที่มีเ นื อ้ หำครอบคลุม ใน
หมวดเรื่ องฮอต ข่ำว บันเทิง ผู้หญิง ผู้ชำย และวำไรตี ้ และ Seeme.me เป็ นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์คุณภำพ โดยในปี
2562 มีผ้ ูเยี่ยมชมเว็บไซต์รวมเฉลี่ย 26 ล้ ำนคน (อ้ ำงอิงจำก Google Display Network) รวมถึงโซเชียลมีเดียที่เป็ นที่
รู้ จักอย่ำง facebook.com/mthaidotcom/ และ twitter.com/mthai โดยมีรูปแบบกำรทำรำยได้ ดังนี ้
- โฆษณำออนไลน์ ทังรู้ ปแบบ แบนเนอร์ วิดีโอ และกึ่งคอนเทนต์
- กิจกรรมอีเวนต์ ทีม่ ีรำยได้ จำกผู้สนับสนุน ได้ แก่ งำน MThai Top Talk-About รางวัลคนดังออนไลน์ และ
กิจกรรมประกวดหนังสั ้น “ไทยดี มีมำรยำท” เป็ นต้ น
3. ธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ าวสารและบันเทิงผ่ าน Multiscreen (Subscription Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัท เป็ นผู้ จ ัด หำข้ อ มูล ข่ำ วสำร และสำระบัน เทิง ผ่ำ นสมำร์ ท ดีไวซ์ต่ำ งๆ ซึ่ง เป็ นกำรนำเสนอคอนเทนต์
Video ในรู ปแบบกำรบอกรับ สมำชิก มีทั ง้ กำรให้ บริ กำรแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สำมำรถ
สมัค รสมำชิกเพื่อ ชมคอนเทนต์แ บบไม่จำกัด ตำมระยะเวลำกำหนด หรื อ แบบ Transactional Video on Demand
(TVOD) กำรชมแบบรำยคอนเทนต์หรื อรำยครัง้ ซึ่งปั จจุบันบริ ษัทมีบริ กำรต่ำงๆ ได้ แก่
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Monomax เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ำร Online Movie Streaming เจ้ ำ แรกๆของประเทศไทย ที ่ใ ห้ บ ริ ก ำรชมภำพยนตร์
ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ด้ วยคอนเทนต์จำกทังในและต่
้
ำงประเทศมำกกว่ำ 20,000 ชัว่ โมง ทังภำพยนตร์
้
ฟอร์ มยักษ์
ภำพยนตร์ ที่ได้ รับรำงวัล ภำพยนตร์ นอกกระแส หรื อเฉพำะกลุ่ม กีฬำ กำร์ ตูน ซีรีส์ และสำรคดีต่ำงๆ ซึ่งรองรับ
กำรใช้ งำนทุกอุป กรณ์ อย่ำงคอมพิวเตอร์ สมำร์ ททีวี สมำร์ ทโฟน รวมถึงสมำร์ ทดีไวซ์อื่นๆ อำทิ Android box
Chromecast ฯลฯ และรองรับทังระบบปฏิ
้
บตั ิกำร iOS และ Android โดยมีรำยได้ จำกกำรที่ลกู ค้ ำสมัครใช้ บริ กำร
แบบรำยเดือน เริ่ มต้ นเดือนละ 250 บำท และมีส่วนลดสำหรับกำรสมัครบริ กำรแบบระยะยำว หรื อส่วนลดจำก
พันธมิตรที่ร่วมรำยกำร
Mono Astro เป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนกำรพยำกรณ์จำกนักพยำกรณ์และนักโหรำศำสตร์ ชื่อดัง ผ่ำนระบบออนไลน์
(Online Horoscope) ซึ่งลูกค้ ำสำมำรถเข้ ำถึงกำรพยำกรณ์ได้ โดยง่ำ ย กับแอปพลิเคชัน Horolive ดูดวงออนไลน์
ศูนย์รวมนักพยำกรณ์ มำกที่สดุ ในประเทศไทยกว่ำ 100 ท่ำน โดยมีรำยได้ จำกกำรที่ลกู ค้ ำซื อ้ เวลำ (รำยนำที)
เพื่อรับคำปรึกษำจำกนักพยำกรณ์ และมีส่วนลดจำกพันธมิตรต่ำงๆมำกมำย
บริการด้ านสื่อและคอนเทนต์ ความบันเทิงในต่ างประเทศ
ประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
ปี 2562 เศรษฐกิจของเมียนมำร์ ตั ้งแต่ต้นปี จนถึงปั จจุบนั มีกำรเปลี่ย นแปลงโดยตลอด จำกค่ำเงินที่มีกำรอ่อนตัว
ลงอย่ำงต่อเนื่องประมำณร้ อยละ 10 จนถึงช่วงไตรมำสสุดท้ ำยของปี โดยช่วงปลำยปี ทำงรัฐบำลมีกำรพยุงค่ำเงิน ทำให้
ค่ำเงินปรับตัวแข็งขึ ้นตำมลำดับจนถึงต้ นปี 2563
ธุรกิจให้ บริ กำรข้ อมูลและบันเทิงของโมโน เมียนมำร์ มีกำรปรับตัวอย่ำงต่ อเนื่อง โดยต้ นปี มีรำยได้ เติบโตจำก
ปี 2561 เฉลี่ยประมำณร้ อยละ 20 แต่ช่วงไตรมำสที่ 2 รัฐบำลได้ มีกำรออกกฎหมำยใหม่ที่เข้ มงวด จำกหน่วยงำนควบคุม
สื่อสำรสนเทศ และเทคโนโลยี เป็ นสำเหตุให้ รำยได้ โดยรวมในช่วงดังกล่ำวเติบโตช้ ำ และหำกพิจำรณำภำพรวมทั ้งปี
ของธุรกิจในปี 2562 เทียบกับปี 2561 จึงอยู่ในภำวะค่อนข้ ำงทรงตัว
กลยุท ธ์ข องโมโน เมีย นมำร์ ปี 2563 หัน มำให้ บ ริ ก ำรคอนเทนต์บ นระบบอิน เทอร์ เน็ต มำกขึ ้น ไม่ว่ำ จะเป็ น
ภำพยนตร์ , เพลง, ข่ำวสำร, ชิงรำงวัลผ่ำนโมบำยไซต์ (Mobile Site) หรื อแอปพลิเคชัน (Application) อำทิ The mask
singer (ประเทศเมีย นมำร์ ) บริ ก ำรที ่เ ปิ ดให้ ล กู ค้ ำ สำมำรถโหวต และดำวโหลดคอนเทนต์ได้ และกำรน ำบริ ก ำร
MonoMax ไปให้ บริ กำรที่เมียนมำร์ อีกด้ วย
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4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรสถำนีวิท ยุก ระจำยเสีย งคลื่ น Mono Fresh 91.5 FM ภำยใต้ ค อนเซปต์ “Music Station
เพรำะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” สำหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทัง้ ไทยและสำกล ซึ่งสำมำรถรับฟั งผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ได้ ทำง monofresh915.com และแอปพลิเคชัน Mono Fresh เพื่อให้ ผ้ ูฟังสำมำรถรับฟั งได้ ทุกที่ทุกเวลำผ่ำน
สมำร์ ทโฟน รวมถึงร่วมพูดคุยกับเหล่ำดีเจสวยหล่อ และฟั งเพลงแบบ Live Streaming ได้ ทำง facebook.com/MonoFresh91.5
รู ปแบบของรำยได้ มำจำกสองช่องทำงคือ โฆษณำทำงคลื่นวิทยุ และธุรกิจโชว์ บิซ โดยมีผ้ ูสนับสนุนในปี 2562
ที ่ผ ่ำ นมำ ได้ แ ก่ ธนำคำรออมสิน , บริ ษ ัท ทิพ ยประกัน ชีว ิต จ ำกั ด (มหำชน) และบริ ษ ัท ทริ ป เปิ ลทีบ รอดแบนด์
จำกัด (มหำชน) ในจัดกำรแสดงพรี เมียมคอนเสิร์ตให้ กับลูกค้ ำ รวม 16 คอนเสิร์ต ในงำน GSB DUO Concert, Queens
Of Dance Concert , Rock of Ages Concert และ3BB Member Exclusive Concert ซึ่ ง จั ด ขึ น้ ที่ Mono29Studio
ถนนชัยพฤกษ์ ด้ วยศิลปิ นคุณภำพจำกหลำยค่ำย และเวทีพร้ อมจอ LED 270 องศำที่สวยงำม

กลุ่มธุรกิจการให้ บริการคอนเทนต์ (Content Business)
5. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรเกี่ยวกับภำพยนตร์ ครบวงจร โดยบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด ตั ้งแต่กำรผลิตและสร้ ำงสรรค์
ภำพยนตร์ คุณภำพหลำกหลำยแนว กำรจัดซื ้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ จำกค่ำยภำพยนตร์ ชั ้นนำทั ้งในและต่ำงประเทศ โดยมี
กำรนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ เคเบิลทีวี สถำนีโทรทัศน์ฟรี ทีวี อินเทอร์ เน็ต และขำยลิขสิทธิ์ไปยังตลำดต่ำงประเทศ
ผ่ำนเทศกำลภำพยนตร์ ต่ำงๆ อีกทัง้ ยังจัดหำและจัดซื ้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรำยกำรที่น่ำสนใจ เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจสื่อทีวีของบริ ษัท ซึ่งออกอำกำศผ่ำนช่อง MONO29 และ MONO PLUS และสื่อทำงอินเทอร์ เน็ตผ่ำนทำง
MonoMax อีกด้ วย
บริ ษัทเป็ นพันธมิตรกับค่ำยภำพยนตร์ ชนน
ั ้ ำ หรื อผู้ผลิต ผลงำนคุณภำพต่ำงๆ ทังในประเทศ
้
ได้ แก่ สหมงคลฟิ ล์ม,
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ , พระนครฟิ ลม์, กำร์ ตูนคลับ, และต่ำงประเทศ ได้ แก่ ทำงยุโรป-อเมริ กำ Europacorp,
Altitude Films, Lotus Entertainment, The Solution, Bloom Media ทำงเกำหลี Lotte Entertainment, JTBC,
CJ Entertainment ทำงจีน ฮ่องกงและญี่ปนุ่ Golden Network, China Huace Film & TV, Pegasus Motion Pictures,
Edko Films, Toei Animation และผู้ให้ บริ กำรสำรคดีทวั่ โลกจำก National Geographic Documentary Club (Movies
Matter) ฯลฯ
และปี 2562 นำภำพยนตร์ ต ่ำ งประเทศเข้ ำ ฉำยในโรงภำพยนตร์ รวม 11 เรื่ อ ง ล้ ว นเป็ นภำพยนตร์ ค ุณ ภำพ
ภำพยนตร์ ที่เป็ นที่นิยม หรื อภำพยนตร์ ที่ได้ รับรำงวัลจำกเทศกำลหนัง ซึ่งได้ รับควำมสนใจจำกผู้ชมเป็ นอย่ำงดี และมีแผน
ที่จะนำภำพยนตร์ ต่ำงชำติที่มีคุณภำพทังจำกฮอลลี
้
วูดและเอเชีย เข้ ำมำฉำยในโรงภำพยนตร์ อย่ ำงต่อเนื่อง
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ลักษณะรำยได้ ของหน่วยธุรกิจดังกล่ำว ประกอบด้ วย รำยได้ ทำงตรงจำกผู้ชมในโรงภำพยนตร์ และกำรเป็ นผู้
จัดหำ แบ่งสิทธิ์ (Sublicense) ต่อไปยังหน่วยธุรกิจในเครื อ คือ MONO29 และ MonoMax
ภาพยนตร์ ต่างประเทศที่เข้ าฉายปี 2562
Replicas – พลิกชะตำ เร็วกว่ำนรก
The Upside – ดิ อัพไซด์
Cold Pursuit – แค้ นลัน่ นรก
Departure – จะรักใครอย่ำให้ หวั ใจต้ องดีเลย์
Berlin, I Love You – เบอร์ ลิน, ไอ เลิฟ ยู
Ugly Dolls – ผจญแดนตุ๊กตำมหัศจรรย์

47 Meters Down: Uncaged – ดิ่งลึกสุดนรก
Hustlers – ยัว่ .สวย.รวย.แสบ
Little Monsters – ซอมบี ้มำแล้ วงับ
21 Bridges – เผด็จศึกยึดนิวยอร์ ก
The Farewell – กอดสุดท้ ำยคุณยำยที่รัก

6. ธุรกิจกีฬา (Sports Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
Mono Sports Entertainment มุ่ ง เน้ นกำรสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม วงกำรกี ฬ ำ และบริ ห ำรจั ด กำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำ
บำสเกตบอล ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่ำงกว้ ำงขวำงมำกขึ ้น ในรูปแบบ Sport Entertainment ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ บำสเกตบอล
เป็ นอี ก หนึ่ งทำงเลื อ กของกี ฬ ำอำชี พ ที่ ได้ รับ ควำมนิ ย ม และถ่ ำ ยทอดออกอำกำศผ่ ำนสื่ อ ต่ ำงๆของกลุ่ม บริ ษั ท อย่ ำ ง
MONO29, MONO PLUS และ Mthai.com
ในปี 2562 บริ ษัทเป็ นผู้สนับสนุนกำรจัดแข่งขันบำสเกตบอล โดยร่ วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร และเอกชนต่ำงๆ
ได้ แก่ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (SAT), สมำคมกี ฬำบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT), สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน หรื อ สพฐ (OBEC) และธนำคำรออมสิน ร่วมกันจัดลีกบำสเกตบอลขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็ นเวทีให้
นักกีฬำและเยำวชนได้ ฝึกฝนและพัฒนำตัวเองในกำรก้ ำวสู่ระดับสำกล โดยมีลีกสำคัญ ดังนี ้
OBEC – MONO Champion Cup กลุ่มบริษัท โมโน ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน (สพฐ.)
จัดกำรเเข่งขันบำสเกตบอลระดับนักเรี ยนชิงแชมป์ประเทศไทยเป็ นปี ที่ 3 ระหว่ำง 4 มิถนุ ำยน – 22 กันยำยน 2562
โดยมีกำรชิงชัย 6 รุ่น ทังชำยและหญิ
้
ง รุ่นอำยุ 14 ปี อำยุ 16 ปี และ อำยุ 18 ปี โดยกำรคัดเลือกจะแบ่งเป็ น 5 ภำค
รวม 77 จังหวัด เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภำพเด็กไทยด้ ำนกีฬำบำสเกตบอล
Thailand Amateur Basketball League by GSB (TABL) ช่วงเวลำกำรแข่งขัน 12 ตุลำคม - 10 ธันวำคม 2562
เป็ นลีกกำรแข่งขันระดับเยำวชน ชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีทีมบำสเกตบอลเข้ ำร่ วม 9 โซนทัว่ ประเทศ เกือบ
200 ทีม เป็ นกำรแข่งขันบำสเกตบอลกึ่งอำชีพที่มีเงินรำงวัลมำกที่สดุ ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนศักยภำพเยำวชน
ไทยให้ สำมำรถก้ ำวสู่บำสเกตบอลอำชีพ
Thailand Professional Basketball League (TPBL) ช่วงเวลำกำรแข่งขัน 13 มิถุนำยน – 7 กันยำยน 2562 เป็ น
ลีกกำรแข่งขันบำสเกตบอลอำชี พระดับประเทศ มีทีมสโมสรชัน้ นำในประเทศเข้ ำร่ วม 6 สโมสร เพื่อพัฒ นำกำร
แข่งขันกีฬำบำสเกตบอลไทยให้ เทียบเท่ำระดับนำนำชำติ โดยกลุ่มบริ ษัทได้ ส่ง 2 ทีม คือ ทีมโมโน วอริเออร์ ส และ
ทีมโมโน สกอร์ เปี ย้ นส์ เข้ ำร่วมและได้ รำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตำมลำดับ
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ASEAN Basketball League (ABL) ช่วงเวลำกำรแข่งขัน 16 พฤศจิกำยน 2562 – 28 มีนำคม 2563 เป็ นลีกกำร
แข่งขันบำสเกตบอลระดับอำเซียน ซึ่งมีทีมสโมสรแต่ละประเทศเข้ ำร่วม 10 ทีม โดยมีทีมสโมสร โมโน แวมไพร์ เข้ ำ
ร่วมกำรแข่งขันด้ วย
ทังหมดนี
้
้ รำยได้ ของธุรกิจส่วนใหญ่มำจำกผู้สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขัน และผู้สนับสนุนทีมนักกีฬำ รวมทังกำรแบ่
้
ง
สิทธิ์กำรถ่ำยทอดต่อไปยัง MONO29, MONO PLUS และ MonoMax ทัง้ นี ้ รำยได้ จำกกำรเก็บค่ำเข้ ำชมที่สเตเดี ้ยม29
ยังไม่มำกนัก เนื่องจำก บริ ษัทต้ องกำรให้ รำคำจูงใจผู้ ชมทุกวัย รวมถึงนักเรี ยน นักศึกษำให้ ได้ รับโอกำสในกำรเข้ ำชมและ
สร้ ำงบรรยำกำศกำรชมกีฬำอย่ำงสนุกสนำน
7. ธุรกิจเพลง (Music Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปิ นและเพลงในนำมค่ าย โมโน มิวสิค ทังกำรร่
้
วมงำน
กับศิลปิ นนอกค่ำยผู้มีประสบกำรณ์ ในวงกำรเพลง ในโปรเจคพิเศษ Pitchs Music อำทิ แมว จิรศักดิ์, หนึ่ง อภิวัฒน์ ,
คิง พิเชษฐ์ , มน Room39, วง HUM, และวง PLUTONIUM และสนับสนุนศิลปิ นใหม่ ที่ได้ รับกำรฝึ กฝนอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ ทัง้
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อำทิ พลอยชมพู, กัน รัชชำนนท์, ชยิน, ไอซ์ ธิติวัฒ น์ , วง Gelato และ วง C-CRAY เพื่อสร้ ำง
ทำงเลือกที่แตกต่ำงให้ กับกลุ่มผู้ฟัง รวมถึง ผลิตเพลงประกอบภำพยนตร์ หรื อซีรีส์ช่อง MONO29 อำทิ รสริ นล่ำแวมไพร์ ,
ตำ สัมผัส ผี 2, สำยบู๊ ฟั ด จัด หนัก และ Touchdown Kiss ปั จจุบนั บริ ษัทเน้ นกำรให้ บริกำรในรูปแบบดิจิตอล ทังบริ
้ กำร
ดำวน์โหลดเพลง เสียงรอสำย กำรบริ กำรผ่ำนคลังเพลงออนไลน์ที่เป็ นที่นิยม อำทิ JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify
รวมถึงมีช่องทำงติดตำมผ่ำนทำง facebook.com/monomusic และ youtube.com/MrMonoMusic นอกจำกนี ้ยังรับผลิต
โฆษณำทำงทีวี (TVC) และกำรจัดกิจกรรมทัวร์ คอนเสิร์ตตำมโรงเรี ยน หรื องำนคอนเสิร์ตปำร์ ตี ้สำหรับบริ ษัทต่ำงๆ สำหรับ
ลูกค้ ำ
สำหรับกำรบริ หำรจัดกำรนักแสดงและศิลปิ น ดำเนินงำนโดย โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ เน้ นกำรคัดสรรผู้ ที่มีบคุ ลิกดี
มีลัก ษณะโดดเด่น มีค วำมสำมำรถหลำกหลำย และสร้ ำงโอกำส ประสบกำรณ์ ก ำรทำงำนในฐำนะนัก แสดงซี รี ส์
ช่อง MONO29 ผู้ประกำศข่ำว พิธี กร ศิลปิ นเพลง ดีเจ รวมถึงงำนอื่นในวงกำรบันเทิง ผลักดันให้ ศิ ลปิ นเป็ นที่ร้ ู จักผ่ำน
สื่อโซเชียลมีเดีย สร้ ำงฐำนแฟนคลับหรื อผู้ติดตำมผลงำน เพื่อให้ สำมำรถต่อยอดในงำนวงกำรบันเทิงด้ ำนอื่นๆ
8. ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ นผู้ผลิต คอนเทนต์ที่มีเนือ้ หำสำระด้ ำนควำมบันเทิงหลำกหลำยแนว ครอบคลุมไลฟ์ สไตล์ ต่ำงๆ อำทิ ข่ำวใน
วงกำรบันเทิง ดำรำ ภำพแฟชัน่ ละคร และภำพยนตร์ ในรูปแบบนิตยสำรที่เป็ นที่ร้ ูจกั ดังนี ้ นิตยสำรกอซซิปสตำร์ (Gossip
Star), นิตยสำรรัช (Rush), นิตยสำรอะลัวร์ (A’Lure), นิตยสำรแคมปั ส สตำร์ (Campus Star), นิตยสำรสแนป ซิกเนเจอร์
(Snap Signature) และนิตยสำรไบโอสโคป (Bioscope) รวมถึงผ่ำนเฟซบุ๊กภำยใต้ แต่ละแบรนด์รวมกว่ำ 4 ล้ ำนแฟนเพจ
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รวมถึงเป็ นผู้ผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊คที่ได้ รับลิขสิทธิ์จำกนักเขียนและเจ้ ำของผลงำนที่มีชื่อเสียงทังในประเทศ
้
และต่ ำ งประเทศ ตำมแนวของแต่ ล ะสำนัก พิ ม พ์ ดัง นี ้ สำนัก พิ ม พ์ เ ฮอร์ (Her Publishing), สำนัก พิ ม พ์ แ ม็ ก ซ์
(Maxx Publishing), สำนักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing), สำนักพิมพ์มฟู (Move Publishing) และสำนักพิมพ์
โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing)
นอกจำกนี ้ บริษัทได้ ร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงำนภำยนอก อย่ำงธนำคำร ออมสิน ในกำรจัดกำรประกวด GSB Gen
Campus Star 2019 ซึง่ ถือเป็ นปี ที่ 4 เป็ นเวทีที่เปิ ดโอกำสให้ นิสิต นักศึกษำได้ แสดงควำมสำมำรถ และพัฒนำบุคลิภำพ
ของตนเอง โดยจัดกิจกรรมกำรประกวด 5 ภูมิภำค ทังภำคตะวั
้
นออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออก และ
ภำคใต้ เพื่อให้ ครอบคลุมมหำวิทยำลัยทัว่ ประเทศ และถือเป็ นกำรประชำสัมพันธ์นิตยสำร และบริกำรต่ำงๆ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
ในกลุ่มวัยรุ่น ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้ำหมำยอีกทำงหนึ่ง
และนิตยสำรไบโอสโคป ร่วมกับ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงำน “ดูหนังเท่ เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ”
ที่จงั หวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและภำพยนตร์ ให้ กบั กลุ่มผู้ที่สนใจ
9. ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ นผู้จัด จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ และบริ ก ำร ในรู ป แบบที วี โฮม ช้ อ ปปิ ้ ง และออนไลน์ ผ่ ำ นช่ อ ง MONO29 ภำยใต้ ชื่ อ
29Shopping ซึ่งมีสินค้ ำให้ เลือกหลำกหลำยครอบคลุมทุกประเภทสินค้ ำ และเป็ นสินค้ ำที่มีคุณภำพได้ มำตรฐำน จำกทัง้
ในและต่ำงประเทศ สัง่ ซื ้อสินค้ ำได้ สะดวกผ่ำน Call Center 02 – 100 – 7066, เว็บไซต์ 29shopping.com และทำง Social
Network โดยมีบริกำรจัดส่งสินค้ ำฟรี ทวั่ ประเทศ
ทังนี
้ ้ ยังคงให้ บริ กำรด้ ำนท่องเที่ยว บริ กำรจองที่พกั กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตัว๋ เครื่ องบินผ่ำนออนไลน์ (Online
Hotel Booking) แบบครบวงจร ให้ บริ กำรกับกลุ่มลูกค้ ำชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่ต้องกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประเทศแถบอำเซียน หรื อประเทศอื่นๆทัว่ โลก รวมถึงแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวในรูปแบบที่กำลังเป็ นที่นิยม โดยให้ บริ กำร
ผ่ำนเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึงยังมีช่องทำงนำเสนอคอนเทนต์ และร่ วมพูดคุยเกี่ยวกับ
กำรท่องเที่ยวผ่ำนโซเชียลมีเดียที่มีผ้ ูติดตำมกว่ำ 600,000 คน ทำง facebook.com/HotelsThailand อีกทังยั
้ งให้ บริ กำร
จำหน่ำยตัว๋ ชมกำรแข่งขันบำสเกตบอลและตัว๋ ชมคอนเสิร์ต เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในเครื ออีกทำงหนึ่ง
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
สำหรับธุรกิจสื่อและกำรให้ บริ กำรคอนเทนต์ ซึ่ง เป็ นธุรกิจหลัก บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำและจัดหำ
คอนเทนต์ที่มีค วำมน่ำ สนใจ โดยจะมี ทีม งำนจัด ทำ รวบรวม และผลิต คอนเทนท์ด้ ำ นต่ำ งๆ อำทิ ทีม ผลิต รำยกำร
โทรทัศน์ ช่อง โมโนทเวนตี ้ไนน์ (MONO29) ทีมผลิตเพลงค่ำยโมโน มิวสิค ทีมผลิตภำพยนตร์ ค่ำยโมโน พิคเจอร์ ทีม
ผลิต นิต ยสำรกอซซิป สตำร์ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัท ได้ ดำเนิน กำรจัด ซื ้อลิข สิท ธิ์ค อนเทนต์ต่ำ งๆ ทัง้ จำกในและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงร่ วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ หรื อกำรจ้ ำงบริ ษัทภำยนอกเพื่อผลิตรำยกำรต่ำงๆ ทำให้ คอนเทนท์มี
ควำมหลำกหลำยและตอบสนองในทุกควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค
บริ ษ ัท น ำเสนอผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ำรซึ ่ง เป็ นคอนเทนท์ผ ่ำ นสื ่อ ช่อ งทำงต่ำ งๆ ได้ แ ก่ คอมพิว เตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมำร์ ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอร์ เน็ตทีวี และอุปกรณ์ สื่อสำรอันทันสมัยอื่นๆ บริ ษัทได้ มีกำรจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรเชื่อมต่อและส่งข้ อมูลให้ กับลูกค้ ำ โดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย เสถียรภำพของระบบ และควำมรวดเร็ วในกำรให้ บริ กำร
บริ ษัท มีค ัด เลือ กบุค ลำกรที่มีค วำมเชี่ย วชำญเฉพำะด้ ำนในสำยงำนเข้ ำ มำร่ ว มงำน และส่งเสริ ม กำรพัฒ นำ
บุคลำกรในทุกด้ ำน ทัง้ บุค ลำกรเบื ้องหน้ ำ อำทิ ศิลปิ น นักแสดงในสังกัด และบุคลำกรภำยใน ได้ มีกำรจัดอบรมและ
พัฒนำกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ ดำเนินธุรกิจต่ำงๆ ภำยใต้ นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร ประเมิน ติดตำม และ
ควบคุมควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ซึง่ มีหน้ ำที่รำยงำนสถำนะ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ ควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท มีดงั นี ้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจทีวี
ภำพรวมกำรแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิตอลในปี ที่ผ่ำนมำยังคงเป็ นไปอย่ำงดุเดือดเพื่อครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
แต่ละช่องมีกำรปรับกลยุทธ์ต่ำง ๆ เพื่อดึงดูดผู้ชม ทังกำรปรั
้
บรำยกำรให้ น่ำสนใจอยู่ตลอดเวลำ และกำรใช้ เม็ดเงินจำนวน
มำกจัดหำคอนเทนต์หรื อผลิตรำยกำรให้ ตรงใจผู้ชม เพื่อสร้ ำงคะแนนนิยม TV Rating ให้ สงู ขึ ้น ซึง่ จะเป็ นผลให้ ผ้ ดู ำเนินกำร
ช่องทีวีสำมำรถปรับรำคำขำยสื่อโฆษณำทีวีให้ สงู ขึ ้นตำมไปด้ วย โดยในปี ที่ผ่ำนมำ ด้ วยจุดแข็ง “หนังดี ซีรีส์ดงั ” ทำให้ ช่อง
MONO29 สำมำรถยืนอยู่ในอันดับที่ 3 และรักษำอันดับไว้ ได้ อย่ำงมัน่ คงเกือบตลอดทังปี
้
สำหรับกลุ่มบริ ษัทโมโน มีช่องทีวีให้ บริกำรอยู่สองช่องด้ วยกันคือ ช่อง MONO29 และทีวีดำวเทียมช่อง MONO
PLUS ซึ่งได้ วำงแนวทำงและกลยุทธ์ที่ชดั เจนตั ้งแต่เริ่ มแรก ด้ วยกำรนำเสนอคอนเทนต์ควำมบันเทิง ภำพยนตร์ ซีรีส์ และ
รำยกำรที่มีคุณภำพระดับโลกให้ แก่ผ้ ูชมอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลำ 6 ปี ที่ให้ บริ กำร ช่อง MONO29 ได้ รับควำมนิยม
สูง ขึ น้ เรื่ อ ย ๆ ท ำให้ ห ลำยช่ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ หัน มำซื อ้ ภำพยนตร์ เพื่ อ ลงช่ อ งมำกขึ น้ แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ได้ ส ร้ ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตรทำงกำรค้ ำ และสตูดิโอใหญ่ระดับโลกเพิ่มขึ ้นอีกหลำยแห่ง จนกล่ำวได้ ว่ำ MONO29 เป็ นช่อง
ที่มี สัด ส่วนกำรซือ้ รำยกำรลิ ขสิท ธิ์ สูงที่สุดช่อ งหนึ่ ง และมี กำรทำสัญ ญำซือ้ ขำยลิขสิท ธิ์ ค อนเทนต์ ที่พิ เศษกว่ำที่อื่ นใน
ลักษณะที่เป็ น First Premiere หรื อกำรได้ ออกอำกำศทำงโทรทัศน์บนช่องฟรี ทีวีเป็ นที่แรกทำงช่อง MONO29 ในแต่ละวัน
เรำมีช่วง Premium Blockbuster ที่ฉำยภำพยนตร์ ฟอร์ มยักษ์ ของฮอลลีวูด หรื อภำพยนตร์ เอเชียชื่อดัง ที่สำมำรถดึงดูด
ผู้ชมและสร้ ำงเรตติ ้งได้ สงู เรำยังมีแคมเปญ “MONO29 จัดให้ ” เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ชู มร่ วมโหวตภำพยนตร์ ดงั ที่อยำกดูในช่วง
วันหยุดผ่ำนโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้ ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ชมกับช่อง MONO29 ซึ่งแคมเปญนีไ้ ด้ รับควำมสนใจจำกผู้ชม
อย่ำงมำก นอกเหนือจำกคอนเทนต์ควำมบันเทิงแล้ ว ช่อง MONO29 ยังมีรำยกำร 29Shopping ตอบสนองกระแสนิยม
กำรช็อปปิ ง้ ออนไลน์ ซึ่งสำมำรถสร้ ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จำกธุรกิจ Home Shopping ที่กำลังเติบโต
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังคำนึงถึงควำมพึงพอใจของผู้ชม โดยมีกำรวิเครำะห์ผังรำยกำรและกำรคัดเลือกคอนเทนต์ รวมทัง้ ใช้
ระบบประมวลผลอัตโนมัติติดตำมผลกำรตอบรับของผู้ชม ทำให้ สำมำรถจัดสรรคอนเทนต์มำลงช่องในแต่ละรอบวันและ
ช่วงเวลำได้ อย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ ้น
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1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่สี ่ งผลต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภค
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของเทคโนโลยีและเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลต่อกำรใช้ ชีวิตของคนในสัง คมอย่ำง
มำก ทุกคนสำมำรถเข้ ำถึงคอนเทนต์จำกอินเทอร์ เน็ตผ่ำนสมำร์ ทโฟนได้ อย่ำงรวดเร็ ว สะดวกสบำย และมีแนวโน้ มที่จะ
ขยำยตัวเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ธุรกิจด้ ำนออนไลน์ของกลุ่มจึงได้ พฒ
ั นำและปรับรูปแบบกำรให้ บริ กำรให้ ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และตรงกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ตัวอย่ำงเช่น จำกพฤติกรรมกำรดูโทรทัศน์ ที่ลดลงและเปลี่ยนไปดูคอนเทนต์ออนไลน์
ผ่ำนสมำร์ ทโฟนมำกขึน้ บริษัทจึงได้ พฒ
ั นำแอปพลิเคชัน MONO29 เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้ บริ กำรผ่ำนแพลตฟอร์ มที่เป็ น
ออนไลน์ รองรั บ กำรเติ บ โตกำรใช้ งำนผ่ำนสมำร์ ท โฟนและอุป กรณ์ ต่ ำง ๆ ซึ่งเป็ นกำรเพิ่ ม ทำงเลื อ กให้ กับ ผู้ที่ ชื่น ชอบ
ภำพยนตร์ สำมำรถรับชมภำพยนตร์ ในแบบ On-Demand สำมำรถเลือกภำพยนตร์ ที่ชอบและเปิ ดรับชมในเวลำที่ต้องกำร
โดยปั จจุบนั กำรให้ บริกำรในรูปแบบภำพยนตร์ On-Demand ผ่ำนอินเทอร์ เน็ตกำลังเป็ นที่นิยมมำกขึ ้นเรื่ อยๆ ทำงบริ ษัท
เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรให้ บริ กำรและควำมต้ องกำรของลูกค้ ำกลุ่มนี ้ จึงได้ เพิ่มบริกำร MonoMax ซึง่ มีจดุ เด่นที่ ซีรีส์
หนัง กีฬำ ระดับพรี เมียมจำกทัว่ ทุกมุมโลก ให้ สมำชิกสำมำรถรับชมแบบไม่อนมำกกว่
ั้
ำ 20,000 ชัว่ โมง โดยสำมำรถรับชม
ได้ ทงั ้ 2 ภำษำ มีบริกำรเสียงพำกย์ภำษำไทย ทังนี
้ ้ ด้ วยจุดเด่นด้ ำนควำมเชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยี ทำให้ บริษัทสำมำรถปรับ
ธุรกิจมำสู่แพลตฟอร์ มดิจิตอลได้ โดยง่ำย และเชื่อมโยงคอนเทนต์เข้ ำกับแพลตฟอร์ มต่ำง ๆ เข้ ำด้ วยกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซึง่ นับเป็ นจุดแข็งและข้ อได้ เปรี ยบของบริษัท
1.3 ความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย ทาให้ ส่ อื โฆษณาแบบ Display Ads. ลดลง
ธุรกิจสื่อออนไลน์และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ ที่มีรำยได้ หลั กจำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads ได้ รับ
ผลกระทบจำกกำรเติบโตของโซเชียลมีเดีย จำกควำมนิยมในกำรใช้ โซเชียลมี เดียทำให้ เจ้ ำของธุรกิจหันมำใช้ โซเชียลมีเดีย
โปรโมทสินค้ ำและบริ กำรของตนเพิ่มมำกขึ ้น จึงทำให้ กำรใช้ โฆษณำแบบ Display Ads ลดลงเป็ นอย่ำงมำก มีกระทบต่อ
รำยได้ โดยรวมของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ปรับกลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจ โดยกำรใช้ แบรนดิง้ เดิมซึ่งมีชื่อเสียงและ
ประสบกำรณ์ มำอย่ำงยำวนำนมำสร้ ำงมูลค่ำ ด้ วยกำรจับมือพันธมิตรต่ำงๆ จัดกิ จกรรมร่ วมกัน เช่น สื่อออนไลน์เว็บไซต์
Mthai ร่ วมกับภำครัฐและเอกชนจัดโครงกำรส่ งเสริ มและเผยแพร่ ค่ำนิยมและควำมเป็ นไทย “ไทยดีมีมำรยำท” หรื อสื่อ
สิ่งพิมพ์นิตยสำร BIOSCPOE ร่ วมกับ ททท. และ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ดูหนังเท่ เสน่ห์กลำงแปลง (3 มิติ) ” ที่
จังหวัดพิษณุโลก หรื อกำรรับจัดทำหนังสือให้ กับสภำกรุงเทพมหำนคร และกิจกรรม GSB Campus Star All Star Talent
2019 ร่วมกับธนำคำรออมสิน เป็ นต้ น เพื่อชดเชยรำยได้ จำกกำรขำยโฆษณำที่ลดลง
1.4 ความเสี่ยงจากปั ญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ด้ำนภำพยนตร์ เป็ นหนึ่งในคอนเทนต์หลักสำหรับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ในปี ที่ผ่ำนมำ มี
กำรละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภำพยนตร์ ในหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งทำงบริษัทได้ ตั ้งหน่วยงำนกฎหมำย เพื่อดำเนินกำรทำง
กฎหมำยกับผู้ที่นำคอนเทนต์ของบริ ษัทไปเผยแพร่ โดยไม่ได้ รับอนุญำต รวมถึงกำรนำระบบสำรสนเทศมำใช้ ติดตำมและ
ตรวจสอบกำรละเมิดลิขสิทธิ์ภำพยนต์ของบริษัท ซึง่ เป็ นประโยชน์ในกำรค้ นหำเว็บละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำง ๆ และเก็บหลักฐำนที่
จำเป็ นสำหรับดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับกำรป้องกันกำรถูกละเมิดลิขสิทธิ์จำกภำยในนัน้ บริษัทได้
เพิ่มระบบกำรจำกัดสิทธิ์ผ้ ใู ช้ งำนกำรเข้ ำถึงคอนเทนต์ของบริษัทในทุกขันตอนของกำรจั
้
ดทำคอนเทนต์ และในส่วนของกำร
เผยแพร่คอนเทนต์ผ่ำนทำงช่องดิจิตอลต่ำง ๆ บริ ษัทได้ ใช้ ระบบ DRM (Digital Rights Management) ซึ่งเป็ นระบบที่ต้อง
เข้ ำรหัสไฟล์ภำพ เสียง และวิดีโอ กำหนดสิทธิ์กำรใช้ งำนควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลและป้องกันกำรถูกคัดลอก
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ด้ ำนควำมร่ วมมือกับองค์กรภำยนอก บริ ษัทได้ ร่วมกับ สมำพันธ์ ภำพยนตร์ และหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึง
รวมกลุ่มกับค่ำยภำพยนตร์ ในประเทศไทย เพื่อวำงแผนและจัดทำระบบตรวจสอบกำรละเมิดสิ ทธิ์ พร้ อมทังร่้ วมกันกำหนด
นโยบำยระยะยำว เพื่อจัดกำรกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ทัง้ นี ้ ปั จจุบันทำง กสทช. และหน่วยงำนรำชกำรได้ ให้ ควำมสำคัญกับ
ปั ญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์มำกขึ ้น มีกำรตั ้งหน่วยงำนควบคุมดูแล และมีบทลงโทษที่ชัดเจน จึงคำดว่ำปั ญหำกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์นนจะลดน้
ั้
อยลง
1.5 ความเสี่ยงในด้ านการจัดการความปลอดภัยในการใช้ ข้อมูลและคอนเทนต์ ท่ีสาคัญ
แม้ เทคโนโลยีที่ปรับตัวอย่ำงรวดเร็ ว จะทำให้ เกิดเป็ นข้ อได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังในเรื่ อง
กำรรั่วไหลของข้ อมูล และกำรเจำะระบบ บริษัทมีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้ อมูลด้ วยกำรแยกข้ อมูลทำงธุรกิจและไฟล์
ภำพยนตร์ ต่ำง ๆ ไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์ แบบปิ ดที่อินเทอร์ เน็ตภำยนอกไม่สำมำรถเข้ ำถึงได้ รวมทังควบคุ
้
มสิทธิ์กำรเข้ ำถึง
ห้ องดังกล่ำวตำมอำนำจหน้ ำที่ที่เหมำะสมเท่ำนัน้ ในส่วนของข้ อมูลทัว่ ไป เช่น เอกสำรนำเสนอ ข้ อมูลสถิติ แบบฟอร์ ม ได้
ใช้ ระบบคลำวด์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ พนักงำนสำมำรถทำงำนนอกสถำนที่ได้ ทำงำนผ่ำนโทรศัพท์มือถือ หรื อกำรให้
ลูกค้ ำสำมำรถเข้ ำถึงเอกสำรนำเสนอเหล่ำนันได้
้ ด้วยกำรใช้ รหัสลงทะเบียน เพื่อป้องกันข้ อมูลรั่วไหลสู่ภำยนอก นอกจำกนี ้
บริษัทยังได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษัทที่ปรึกษำด้ ำนกำรวำงระบบป้องกันกำรเจำะระบบจำกภำยนอก เพื่อยกระดับมำตรกำรด้ ำนควำม
ปลอดภัยของข้ อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คอนเทนต์ห ลักของธุรกิ จในกลุ่ม บริ ษั ทโมโนคือภำพยนตร์ และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ ซึ่งในกำรท ำสัญ ญำซือ้
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศจะกำหนดเป็ นเงินตรำสกุลต่ ำงประเทศ ทำให้ มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ยำกต่อกำรคำดเดำ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเคลื่อนไหวของอัตรำ
แลกเปลี่ ย น ทัง้ ปั จจัย พื น้ ฐำนทำงเศรษฐกิ จ ภำยในประเทศ นโยบำยกำรเงิ น และกำรคลัง ภำวะเศรษฐกิ จ โลก กำร
คำดกำรณ์และกำรเก็งกำไร เสถียรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ และเมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ก็จะส่งผลให้ เกิดกำไรหรื อขำดทุนได้ แม้ ว่ำกำรควบคุมควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนจะไม่สำมำรถทำได้ แต่ทำงบริษัท
ได้ ดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ย นนี ้ ด้ วยกำรทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ ำ (Forward FX) ให้ สอดคล้ องกับแผนกำรจัดซื ้อระหว่ำงประเทศ และกำรชำระเงินต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นกำรใช้ เครื่ องมือ
ป้องกันควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ทำให้ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้ นทุนได้ อย่ำงแม่นยำยิ่งขึ ้น
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3. ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ 65.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่มำกกว่ำร้ อยละ 50 เป็ นเสียงข้ ำงมำก สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ควบคุมนโยบำยและกำรบริ หำรงำนในบริษัทได้ ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริษัทกำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จัดโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ กำหนด
ขอบเขตกำรดำเนินงำน กำรมอบอำนำจแก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ ำร่ วมในคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมั ติรำยกำรต่ำง ๆ
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ ำงบริษัทผู้ชำนำญกำรจำกภำยนอกที่
เป็ นอิสระ และขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อสร้ ำงควำมมั่นใจให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นถึง
ควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทและบริษัทย่อยทีใ่ ช้ ในกำรประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
บำงส่ ว นติ ด ภำระค ำ้ ประกั น เงิ น กู้ ยื ม
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
252.96
เป็ นเจ้ ำของ
ระยะยำวจำกธนำคำร วงเงิน 519 ล้ ำน
2. อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร
283.32
เป็ นเจ้ ำของ
บำท
และสินทรัพย์เช่ำ
3. อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง และ
เครื่ องใช้ สำนักงำน

82.08

เป็ นเจ้ ำของ / เช่ำซื ้อ บำงส่วนติดภำระค ้ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื ้อ/ลีสซิ่งที่ทำไว้ กบั บริษัทลีสซิ่ง วงเงิน
21.64 ล้ ำนบำท

4. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

55.09

เป็ นเจ้ ำของ / เช่ำซื ้อ บำงส่วนติดภำระค ้ำประกันสัญญำเช่ำ
ซื ้อ/ลีสซิ่งที่ทำไว้ กับบริ ษัทลี สซิ่ง วงเงิน
65.21 ล้ ำนบำท

5. ยำนพำหนะ

21.48

เป็ นเจ้ ำของ / เช่ำซื ้อ บำงส่วนติดภำระค ้ำประกันสัญ ญำเช่ำ
ซื อ้ /ลี ส ซิ่ ง ที่ ท ำไว้ กั บ สถำบั น กำรเงิ น
วงเงิน 7.10 ล้ ำนบำท

6. สินทรัพย์ระหว่ำงติดตั ้ง

18.04

รวม

712.97

4.2 สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ นเจ้ ำ ของลิ ข สิ ท ธิ์ เว็ บ ไซต์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ลิ ข สิ ท ธิ์
ภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ รำยละเอียดมีดงั นี ้
รายการ
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำและงำนระหว่ำงผลิต
รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดการตัดจาหน่ าย
(ล้ านบาท)
ตัดจำหน่ำยตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์
16.06
ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสญ
ั ญำ / ตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์
1,500.77
392.69

ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสญ
ั ญำ / ตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์

28.77

ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสญ
ั ญำ / ตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์

344.52
2,282.81
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4.3 สัญญาที่สาคัญของบริษัท
4.3.1 สัญญาเช่ า
บริ ษัทและบริ ษั ทย่อยทำสัญ ญำเช่ำพืน้ ที่อำคำรเพื่อใช้ เป็ นที่ตัง้ สำนักงำนใหญ่ โดยทำสัญ ญำเช่ำกับบุค คลที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท โดยมีรำยละเอียดของสัญญำเช่ำ ดังนี ้
คู่สัญญา

สถานที่เช่ า

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

วันสิน้ สุด
30-ก.ย.-63

พืน้ ที่
(ตร.ม.)
98

1.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 501

2.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 502

3 ปี

1-ก.ย.-62

31-ส.ค.-65

91

3.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 505

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

100

4.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 508

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

138

5.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 509

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

119

6.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 510

2 ปี 11 เดือน 15 วัน

15-มิ.ย.-60

31-พ.ค.-63

94

7.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 511

3 ปี

1-ก.ย.-62

31-ส.ค.-65

119

8.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 512

3 ปี

1-ก.ย.-62

31-ส.ค.-65

119

9.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 513

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

103

10.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 517

3 ปี

1-ก.ย.-62

31-ส.ค.-65

35

11.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 519

3 ปี

1-ต.ค.-60

30-ก.ย.-63

111

12.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 11

3 ปี

1-ก.ย.-62

31-ส.ค.-65

1,417

13.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 12 ห้ อง 1202B

3 ปี

1-ก.ย.-60

31-ส.ค.-63

260

14.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1404B

3 ปี

1-ก.ค.-60

30-มิ.ย.-63

110

15.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1401C

3 ปี

1-ส.ค.-60

31-ก.ค.-63

98

16.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1401 B

3 ปี

1-พ.ย.-60

31-ต.ค.-63

169

17.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 16

3 ปี

1-มิ.ย.-60

31-พ.ค.-63

1,417

18.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 17

3 ปี

1-มี.ค.-60

29-ก.พ.-63

1,417

19.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 31

2 ปี

1-ม.ค.-63

31-ธ.ค.-65

1,788

20.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ R1 ห้ อง UPS

3 ปี

1-พ.ค.-60

30-เม.ย.-63

53

21.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ R2 ห้ อง R201

3 ปี

1-ธ.ค.-62

30-พ.ย.-65

342

22.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ R2 ห้ อง R202

3 ปี

1-ต.ค.-62

30-ก.ย.-65

60

23.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P1 ห้ อง 1

2 ปี

1-ก.พ.-61

31-ม.ค.-63

21

24.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P3 ห้ อง 2

2 ปี

1-ส.ค.-61

31-ก.ค.-63

21

25.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P5 ห้ อง 9

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

12

26.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P5 ห้ อง 7

2 ปี

1-มิ.ย.-61

31-พ.ค.-63

15

27.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P8 ห้ อง 15

2 ปี

1-ส.ค.-61

31-ก.ค.-63

11

28.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P9 ห้ อง 18

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

21

29.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P9 ห้ อง 19

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

11

30.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P9 ห้ อง 20

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

11

31.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชันดำดฟ้
้
ำติดตังจำนดำวเที
้
ยม

3 ปี

15-มี.ค.-62

14-มี.ค.-65

-

32.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

พื ้นที่ปิดป้ำยหน้ ำอำคำร

2 ปี

1-ก.พ.-61

31-ม.ค.-63

-

33.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชันดำดฟ้
้
ำ R 2 ติดตังคอล์
้ ยเย็น

3 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-64

8

34.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 4 ห้ อง 3

3 ปี

1-ก.ค.-62

30-มิ.ย.-65

11

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 38

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

4.3.2

สัญญาให้ บริการกับผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่
1) สัญญากับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (ต่ อมาบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) โอนสิทธิรับเงินให้ แก่ บริษัท ไมโม่ เทค จากัด)
สัญญา

สัญญำให้ บริกำรเสริม
ประเภท SMS WAP
MMS และ VOICE

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

ให้ บริ กำรข้ อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ ำ เริ่ ม 1 กรกฎำคม 2553 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS
ทัง้ นี ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญำให้ บริกำร SMS บริ ก ำรรั บ ส่ ง ข้ อ ควำม (SMS: Short เริ่ ม 1 เมษำยน 2557 โดยสัญ ญำมี ร ะยะเวลำ 1 ปี
Message Service) ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ย ทัง้ นี ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญ ญำ ให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS
สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 6 เดือน
2) สัญญากับบริษทั โทเทิ่ล แอ๊ คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญำให้ บริกำรข้ อมูล ให้ บริ ก ำรข้ อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ ำ เริ่ ม 1 มิถุนำยน 2550 โดยสัญ ญำมี ระยะเวลำ 2 ปี
(Content Provider
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
ทัง้ นี ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิ กสัญ ญำ ให้
Access Agreement)
สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญำให้ บริกำรข้ อมูล ให้ บริกำรข้ อมูลด้ วยเสียงทำงโทรศัพท์ เริ่ ม 1 มิถุนำยน 2548 โดยสัญ ญำมี ระยะเวลำ 1 ปี
ทำงเสียงด้ วยโทรศัพท์ ผ่ ำนโครงข่ ำยโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ของ ทัง้ นี ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญ ญำ ให้
(AUDIOTEXT)
ดีแทคโดยใช้ เลขหมำย 1900-xxx-xxx สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญำให้ บริกำร SMS บริ ก ำรรั บ ส่ ง ข้ อ ควำม (SMS: Short เริ่ ม 1 กรกฎำคม 2555 โดยสัญ ญำมีระยะเวลำ 1 ปี
Message Service) ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ย ทัง้ นี ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญ ญำ ให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
3) สัญญากับบริษทั ทรู มูฟ จากัด
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

สัญญำให้ บริกำรข้ อมูล ให้ บริกำรข้ อมูลด้ วยเสียงทำงโทรศัพท์ เริ่ ม 15 สิงหำคม 2557 โดยสัญญำมี ระยะเวลำ 1 ปี
ทำงเสียงด้ วยโทรศัพท์ ผ่ ำนโครงข่ ำยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อนที่ ของ ทัง้ นี ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญ ญำ ให้
(AUDIOTEXT)
ทรูโดยใช้ เลขหมำย 1900-xxx-xxx
สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญำให้ บริกำรข้ อมูล ให้ บริ กำรข้ อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ ำ เริ่ ม 15 สิงหำคม 2557 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ อง True Move
ทัง้ นี ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มี เจตนำจะยกเลิกสัญ ญำ ให้
สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 39

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

4) สัญญากับบริษทั เรียลมูฟ จากัด
สัญญา
รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
สัญญำให้ บริกำรข้ อมูล ให้ บริกำรข้ อมูลสำรสนเทศแก่ลกู ค้ ำที่ เริ่ ม 15 สิงหำคม 2557 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี
ทำงโทรศัพท์
ใช้ บริ ก ำรโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ข อง ทังนี
้ ้ หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
เรี ยลมูฟ
สัญญำมีผลใช้ ได้ อตั โนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
4.3.3

สัญญาอื่นๆ
1) สัญญาออกอากาศทีวดี ิจติ อล
สัญญา

สัญญำใช้ บริกำร
ช่องสัญญำณดำวเทียมกับ
บมจ. ไทยคม

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช้ ออกอำกำศรำยกำรที วี ผ่ ำ น เริ่ ม วัน ที่ 20 ธั น วำคม 2562 และสิ น้ สุด วัน ที่
ด ำวเที ย ม ภ ำย ใต้ ช่ อ งสั ญ ญ ำ ณ 19 ธันวำคม 2563 คู่สัญ ญำสำมำรถต่ออำยุ
KU-Band, C-Band
ได้ ตำมควำมตกลงร่วมกัน

สัญญำใช้ บริกำรรวม
เพื่อใช้ บริกำรรวมสัญญำณและบริ กำร เริ่ มวันที่ 20 ธันวำคม 2562 และสิน้ สุดวัน ที่
สัญญำณ กับบจก. ทีซี บรอด โครงข่ำยโทรทัศน์
19 ธันวำคม 2563 คู่สัญ ญำสำมำรถต่ออำยุ
คำสติ ้ง
ได้ ตำมควำมตกลงร่วมกัน
สัญญำเช่ำใช้ บริกำรโครงข่ำย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้ คลื่น
ควำมถี่ภำคพื ้นดินในระบบ
ดิจิตอลประเภทมำตรฐำน
ควำมคมชัดปกติ

บริ กำรแปลงรหัสสัญญำณ กำรบีบอัด เริ่ ม วัน ที่ 17 มกรำคม 2557 และสิ น้ สุด วัน ที่
รวมสั ญ ญ ำณ และผสมสั ญ ญ ำณ 31 พฤษภำคม 2571 คู่ สัญ ญำสำมำรถต่ อ
โทรทัศน์ ตลอดจนแปลงควำมถี่ และส่ง อำยุได้ ตำมควำมตกลงร่วมกัน
สัญ ญำณโทรทั ศ น์ ที่ บี บ อัด แล้ ว ไปยัง
สถำนี เ ครื อข่ ำ ย เพื่ อ ให้ สั ญ ญ ำณ
โทรทัศน์สำมำรถออกอำกำศไปยังพื ้นที่
ต่ำงๆ ของประเทศไทย

2) สัญญาออกอากาศทีวดี าวเทียม
สัญญา
สัญญำใช้ บริกำร
ช่องสัญญำณดำวเทียมกับ
บจก. พีเอสไอ บรอดคำสติ ้ง

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช้ ออกอำกำศรำยกำรที วี ผ่ ำ น เริ่ ม วัน ที่ 1 มิ ถุน ำยน 2562 และสิ น้ สุด วัน ที่
ด ำ วเที ย ม ภ ำย ใต้ ช่ อ งสั ญ ญ ำ ณ 31 พฤษภำคม 2563 คู่สัญ ญำสำมำรถต่ อ
C-Band
อำยุได้ ตำมควำมตกลงร่วมกัน

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 40

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ใบอนุญาต
ใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
และประกอบกิจกำรโทรทัศน์

ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
ช่องโมโน พลัสกับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
บัน ทึก ข้ อตกลงผลิ ตรำยกำร
เพื่ อ ออกอำกำศทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงกองทัพบก
ค ลื่ น ค ว ำ ม ถี่ 91.5 MHz.
ระบบ F.M.

รายละเอียดบริการ
เพื่ อ ให้ บ ริ กำรโทรทัศน์ ภำคพื น้ ดิ น ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจ
ระดับชำติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำม
คมชัดปกติ ช่องรำยกำร 29 โมโน ทีวี
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรก ระจำย เสี ย งห รื อ
โทรทัศน์ช่องรำยกำรโมโน พลัส

ระยะเวลาสัญญา
เริ่ ม วัน ที่ 25 เมษำยน 2557 และสิน้ สุด วัน ที่
24 เมษำยน 2572

เริ่มวันที่ 25 มีนำคม 2559 และสิ ้นสุดวันที่ 24
มีนำคม 2564

เ พื่ อ อ อ ก อ ำ ก ำ ศ ท ำ ง ส ถ ำ นี เริ่มวันที่ 1 มกรำคม 2562 และสิ ้นสุดวันที่ 31
วิทยุกระจำยเสียง และดำเนินรำยกำร ธันวำคม 2563
เพื่ อ โฆษณำเผยแพร่ ต่ อ สำธำรณชน
เป็ นประจำทุกวัน

4) สัญญากรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์ สิน
ประเภท
กรมธรรม์

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม์
บมจ.ทิพย
ประกัน
ประกันภัย
ควำมเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์ สินที่เอาประกันภัย

ทุน
ประกัน
(ล้ านบาท)

1. เฟอร์ นิเจอร์ สิ่ งตกแต่งติดตั ้งตรึ งตรำ
ส่ วนต่ อ เติ ม ต่ ำงๆ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ ส ำนั ก งำน เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ ำ
ต่ำงๆ คอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย(SERVER)
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อมอุ ป กรณ์ รวมถึ ง
ทรัพย์ สินอื่นๆทุก ชนิดที่เป็ นของผู้เอำ
ประกันภัยที่ใช้ สำหรับประกอบกิจกำร
- พื ้นที่เช่ำชัน้ 5,11,12,14,16,17,31,R2
อำคำรจัสมินฯ
- บ้ ำนเช่ำซอยโลตัส หมู่บ้ำนสี่ไชยทอง

ระยะเวลา
ประกันภัย

104.10 28 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2563

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

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 41

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ประเภท
กรมธรรม์

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม์
ประกัน
ควำมเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน
(ต่อ)

กรมธรรม์
บมจ.ทิพย
ประกัน
ประกันภัย
ควำมเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์ สินที่เอาประกันภัย

ทุน
ประกัน

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผู้เอา
ประกันภัย

273.98 31 มี.ค. 2562 -

บจก. โมโน
โปรดักชัน่

(ล้ านบาท)

- SERVER ที่ KSC อำคำรเจนี วำ ชั น้ 8
เมืองทองธำนี / JASTEL อำคำรจัสมินฯ
ชัน้ 5,6,8 / ช่อง 9 / NTT บำงนำ / INET
ตึกบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชัน้ 10 / สถำนี
วิทยุกระจำยเสียงยำนเกรำะ
2. สต๊ อ กสิ น ค้ ำและของรำงวัล หนังสื อ
เครื่ องใช้ สำนักงำนบริเวณพื ้นที่เช่ำ
- ห้ อ งเก็บ ของ อำคำรจัสมิ น ฯ ชัน้ PG,
P3, P5, P8, P9
1. สิ่ ง ปลู ก สร้ ำงตั ว อำคำร Studio (ไม่
รวมรำกฐำน), ส่ วนปรั บ ปรุ ง อำคำร,
สนำมกีฬำ, อำคำรสตูดิโอ และระบบ
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
2. เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ ส่ ว น ต่ อ เติ ม ต่ ำ ง ๆ
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ สำนักงำน
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำต่ำงๆ คอมพิวเตอร์ แม่
ข่ ำ ย (SERVER) คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อม
อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิด
ที่เป็ นของผู้เอำประกันภัยที่ใช้ สำหรับ
ประกอบกิจกำร

31 มี.ค. 2563

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 42

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้ องจำกบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
• เดือนมิถนุ ำยน 2558 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธิ์กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกีฬำ ในคดีแพ่งและคดีอำญำ
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2561 และวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้ อ่ำนคำพิพำกษำคดีแพ่ง
และคดีอำญำตำมลำดับ โดยได้ มีคำพิพำกษำยกฟ้ องโจทก์
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2561 โจทก์ยื่นฎีกำคัดค้ ำนคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษทังคดี
้ แพ่งและ
คดีอำญำต่อศำลฎีกำ ต่อมำ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2562 ศำลฎีกำได้ มีคำพิพำกษำคดีอำญำยกฟ้ องโจทก์ คดีจึง
เป็ นที่สิ ้นสุด ปั จจุบนั ศำลฎีกำอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีแพ่ง
รวมถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้ องจำกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
• เดือนสิงหำคม 2561 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธิ์งำนวรรณกรรม ในคดีอำญำ โดยศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศกลำงประทับรับฟ้ อง ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล
ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่ำจะไม่ได้ รับผลเสียหำยที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้ องดังกล่ำวข้ ำงต้ น จึง
ไม่ได้ บนั ทึกสำรองสำหรับหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นไว้ ในบัญชี และมูลค่ำหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น ไม่ได้ มีผลกระทบด้ ำนลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรื อบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่ำร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 รวมถึง ไม่มีกรณี
พิพำทอื่นใดที่มีนยั สำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทหรื อบริษัทย่อย

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 5 ข้ อพิพำททำงกฎหมำย หน้ ำ 43

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั ้งสำนักงำน
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
จำนวนและชนิดของหุ้น
ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
MONO
6 มิถนุ ำยน 2556
0107555000040
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ ชัน้ 16 หมู่ 4
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ธุรกิจสือ่ และกำรให้ บริกำรคอนเทนต์ (Media and Content Business)
www.mono.co.th
(66) 2502 0700
(66) 2100 8148
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว
หุ้นสำมัญจดทะเบียน
หุ้นสำมัญชำระแล้ ว
มูลค่ำหุ้นละ

486,299,997.50
347,105,403.80
4,862,999,975
3,471,054,038
0.10

บำท
บำท*
หุ้น
หุ้น*
บำท

* ข้ อมูล ณ 31 ธันวำคม 2562

ข้ อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จากัด

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทย่ อย

ธุรกิจบันเทิง

9,820,000 หุ้น

100%

ธุรกิจภำพยนตร์

8,710,000 หุ้น

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่
จำกัด ถือหุ้น 100%

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ ชัน้ 31
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ฟิ ล์ ม จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

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

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จากัด
สานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทย่ อย

ธุรกิจสื่อทีวี

20,200,000 หุ้น

100%

(เรียกชำระร้ อยละ 96.53)

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148
สานักงานสาขา
29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด

ธุรกิจสื่อทีวี

140,000,000 หุ้น

ธุรกิจกีฬำ

25,000,000 หุ้น

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน สปอร์ ต
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ทราเวล จากัด

บริษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
ถือหุ้น 100%

บริษัท โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
ถือหุ้น 100%
(เรียกชำระร้ อยละ 72.00)

ธุรกิจสนับสนุนด้ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

80,000 หุ้น

100%

ธุรกิจท่องเที่ยว

4,000,000 หุ้น

100%

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ ชัน้ 16
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

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

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริษัท โมโน มิวสิค จากัด

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริ ษัทย่ อย

ธุรกิจเพลง

270,000 หุ้น

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุ

2,000,000 หุ้น

100%

ธุรกิจสื่อวิทยุ

100,000 หุ้น
(เรียกชำระร้ อยละ 25)

100%

ธุรกิจบริหำรศิลปิ น

80,000 หุ้น

100%

ธุรกิจภำพยนตร์

2,000,000 หุ้น
(เรียกชำระร้ อยละ 57.50)

100%

ธุรกิจเกม

350,000 หุ้น
(เรียกชำระร้ อยละ 35.71)

100%

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เรดิโอ จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท ทีโมเมนต์ จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

บริษัท โมโน เพลย์ จากัด
200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148
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ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริษัท โมโน แอสโทร จากัด

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมด / เงินลงทุน

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO TECH
และ/หรือบริษัทย่ อย

ธุรกิจกำรพยำกรณ์

50,000 หุ้น

100%

ลงทุนใน
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

25,000,000 หุ้น

100%

ธุรกิจให้ บริกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ

9,474 หุ้น

บริษัท โมโน สปอร์ ต
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด
ถือหุ้น 31.66%

อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

10,000 หุ้น

บริษัท โมโน เทคโนโลยี
จำกัด (มหำชน) ถือหุ้น 99%
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่
จำกัด ถือหุ้น 1%

-

เงินลงทุน
300,000 ดอลลำร์ สหรัฐ
หรือ 10,000,000 บำท

100%

200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์
หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ด
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700
โทรสำร (66) 2100 8148

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

บริษัท ไทย โปรเฟชชั่นแนล
บาสเกตบอล ลีก จากัด
29/7 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2502 0700 ต่อ 6000

(บริษัทร่วมทุน)

บริษัทที่หยุดดาเนินกิจการ
PT. Mono Technology Indonesia
rd

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

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

:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสำร (66) 0 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ (66) 0 2264-9090
โทรสำร (66) 0 2264-0789-90

ทีป่ รึกษำกฎหมำย

:

บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด
21 ซอยอำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ (66) 0 2693-2036
โทรสำร (66) 0 2693-4189
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ ว
หุ้นสำมัญจดทะเบียน
หุ้นสำมัญชำระแล้ ว

:
:
:
:

486,299,997.50
347,105,403.80
4,862,999,975
3,471,054,038

บำท
บำท
หุ้น
หุ้น

มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บำท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2561 - 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 486,299,997.50 บำท และทุนชำระแล้ ว 347,102,965.80 บำท
ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2562 บริ ษัทมีทุนชำระแล้ วเพิ่มขึ น้ 2,438 บำท เนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธิ แปลงสภำพใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ (MONO-W1) จ ำนวน 24,021 หน่ ว ย คิ ด เป็ นหุ้ นสำมั ญ 24,380 หุ้ น ท ำให้ บริ ษั ท มี ทุ น ช ำระแล้ วเป็ น
347,105,403.80 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกของบริษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุด เมือ่ วันที่ 8 มีนำคม 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำย พิชญ์ โพธำรำมิก
นำย ปรำโมทย์ พสวงศ์
นำย โสรัชย์ อัศวะประภำ
นำยวิสตู ร พูลวรลักษณ์
นำงลลนำ ธำรำสุข
น.ส. พร้ อมศิริ สหบุญธรรม

7. LGT BANK (SINGAPORE) LTD
8. นำย นิพนธ์ ลีละศิธร
9. นำย ณัฐพล จุฬำงกูร
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด
2,231,361,980
65,000,000
58,957,500
45,000,000
42,275,900
38,524,800

64.29
1.87
1.70
1.30
1.22
1.11

36,820,000

1.06

26,800,000
25,650,000
20,561,848

0.77
0.74
0.59

880,077,630

25.35

3,471,029,658

100.00
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7.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (MONO-W1) จำนวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 14 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 17 ตุลำคม 2557 โดยมีอำยุ 5 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รำคำใช้ สิทธิปัจจุบัน 2.464
บำท/หุ้น และอัตรำกำรใช้ สิทธิปัจจุบนั 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.015 หุ้นสำมัญ ทังนี
้ ้ ในปี 2557 – 2562 มีจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิแล้ วสะสมรวม 147,673,565 หน่วย ซึ่งเมื่อวันครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อวันใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย 17 ตุลำคม 2562 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ มีกำรใช้ สิทธิคงเหลือ 1,352,329,062 หน่วย
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และหลังหักสำรองตำมกฎหมำย
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น กำรดำรงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนำคต หรื อเพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืม หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริ ษัท กำรจ่ำยปั นผลประจำปี ของ
บริ ษัท ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั น ผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมี
อำนำจอนุมัติให้ จ่ำยเงินปั นผลได้ เป็ นครั ง้ ครำว เมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนัน้ ได้ แล้ วรำยงำนให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
สำหรับบริ ษัทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และหลังหักสำรอง
ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อยและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผล
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทย่อยนันๆ
้
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทย่อยดังกล่ำวข้ ำงต้ นได้ ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของ
แต่ละบริษัทย่อยนัน้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 9 ท่ำน โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุม ทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ โดยมี
รำยชื่อกรรมกำรและรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำร ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก*

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จานวนการประชุมทัง้ หมด

ตาแหน่ ง

4/4

ประธำนกรรมกำร
(ลำออกวันที่ 17 กันยำยน 2562)

2. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต**

7/7

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร 6 พฤศจิกำยน 2562)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(ลำออกวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562)

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
6. นำยซัง โด ลี

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร

7. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมกำร

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

หมำยเหตุ
* นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท โดยมีผลวันที่ 17 กันยำยน 2562 ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2563 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยเจริ ญ
แสงวิชยั ภัทร เป็ นกรรมกำรแทน โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรท่ำนเดิม
** นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 มีมติแต่งตัง้ เป็ นประธำน
กรรมกำร ซึง่ นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ขอลำออกจำกกำรเป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
*** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตังกรรมกำรชุ
้
ดย่อยแทนกรรมกำรที่ลำออก
จำกตำแหน่ง ดังนี ้
1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตังเป็
้ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร แต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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โดยมี นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท และนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็ นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร นำยซัง โด ลี นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์ นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมกำรสองใน
สี่คนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สำมัญ ประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ จบั สลำกกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจ
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดและให้ ควำมเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำยที่เป็ นตัวเงิน
และไม่ ใช่ ตัว เงิ น แผนกำรด ำเนิ น งำนระยะสัน้ กลำง ยำว และงบประมำณของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ตำมที่
คณะกรรมกำรบริ หำรและฝ่ ำยจัดกำรจัดทำ โดยมีกำรพิจำรณำทบทวนทุกปี ให้ เหมำะสมกับสภำพแวดล้ อม และ
ศักยภำพทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืนแก่ธุรกิจ
2. กำกับดูแลให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์
สุจริ ต ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
3. มอบหมำยอำนำจกำรบริ หำรให้ คณะกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อบุคคลอื่นใด ซึ่งได้ รับมอบหมำย
เป็ นลำยลักษณ์ อักษร กำกับดูแลกำรบริ หำรงำนและผลกำรปฏิบั ติงำนของบุคคลดังกล่ำว ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด รวมถึงพิจำรณำแบ่งบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ หำร ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ให้ ชดั เจนสอดคล้ องกับทิศทำงของบริษัท
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตำมกลยุทธ์ ของบริ ษัท แผนกำรดำเนินงำนและ
งบประมำณของบริษัท
5. ดำเนินกำรให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยใน และระบบบริ หำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำกำรทำรำยกำรต่ำงๆ ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจ และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อบริษัท
6. ดำเนินกำรให้ มีกำรนำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมมำใช้ จัดทำงบกำรเงิน ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน และนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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7. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง และเลิกจ้ ำงผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
8. จัด ให้ มีน โยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำร จริ ย ธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำน เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร สื่อสำรแนวทำงกำรปฏิบตั ิให้ พนักงำนทุกระดับรับทรำบ และติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย ซึ่ง
ดำเนินกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิเป็ นประจำทุกปี
9. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งระบุหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และอนุมตั ิกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ชุดอื่นๆ และทบทวนกฎบัตรอย่ำงน้ อยปี ละครัง้
10. พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั ้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ำม ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบีย บที่เกี่ยวข้ อง เข้ ำดำรงตำแหน่งในกรณี ที่ตำแหน่ง
กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบแต่งตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่
ออกตำมวำระ และกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนนำเสนอ
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
11. แต่งตั ้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรื อคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด
และกำหนดอำนำจหน้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรชุด ย่อ ยดัง กล่ำว เพื่ อช่ วยเหลื อและสนับ สนุน กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ของ
คณะกรรมกำร
12. พิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทได้
13. พิจำรณำแต่งตั ้งผู้บริหำรตำมคำนิยำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริ ษัท รวมทังพิ
้ จำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรดังกล่ำวตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนนำเสนอ
14. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม
15. ส่งเสริมให้ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริ ษัทเข้ ำร่วมหลักสูต รสัมมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้
ทั ้งนี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทนั ้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำร
มอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศ ก.ล.ต. หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ) อำจมีส่วนได้ เ สีย หรื อ อำจได้ รั บประโยชน์ ใ นลัก ษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ อื่น ใด
กับบริษัทหรื อบริษัทย่อยของบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิไว้
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โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภำยใน*

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
(รักษำกำร)

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
ฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร
นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
ผู้อำนวยกำร

กลุ่มปฏิบตั ิกำร / กลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศ
/ ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์ เน็ต
นำยจิรประวัติ บุณยะเสน
ผู้อำนวยกำรอำวุโส

ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน
นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส

ฝ่ ำยขำยและประชำสัมพันธ์องค์กร
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
(รักษำกำร)

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี
นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข
ผู้อำนวยกำร

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร
ผู้อำนวยกำร

หมำยเหตุ: * บริษัทว่ำจ้ ำงบริษัท เอส.ซี. กำรบัญชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995) จำกัด เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย
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8.2 ผู้บริหาร
โดยในปี 2562 คณะผู้บริหำร มีจำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์*

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

(เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562)

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562)
2. นำยซัง โด ลี

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
4. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด

5. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน

ผู้อำนวยกำรอำวุโส กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์ เน็ต

6. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน

7. นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
8. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร

9. นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

(ลำออกวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2562)

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

* นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัต น์ ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 มีมติแต่งตัง้ เป็ นประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
** ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะผู้บริหำร มีจำนวน 8 ท่ำน

8.3 เลขานุการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 ได้ มีมติแต่งตั ้งนำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
เป็ นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่หลักในกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี ของบริ ษัท หนังสือ นัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น รำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเก็
้ บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดทำ
โดยกรรมกำรและผู้บริ หำรให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวันทำกำร นับแต่วนั ที่
บริษัทได้ รับรำยงำนนัน้
8.4 ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ ได้ รับ มอบหมำยให้ รับ ผิ ดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญ ชี และกำรเงิน คือ นำยคมศักดิ์ วัฒ นำศรี โรจน์ ด ำรง
ตำแหน่ง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี ส่วนผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
คือ นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
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8.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริ หำรระดับ สูง โดยมีกำรเปรี ยบเทียบกับระดับ ที่
ปฎิบตั ิอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน และพิจำรณำประสบกำรณ์ ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่กรรมกำรดำรงอยู่
แต่ละคณะในอัตรำที่เหมำะสม โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน และ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจำปี 2562 มี ม ติ อนุมัติ ก ำรก ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงิน ไม่ เกิ น
5,000,000 บำท และก ำหนดค่ ำ บ ำเหน็ จ กรรมกำรในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 2,000,000 บำท (เท่ ำ กั บ ปี 2561) ส ำหรั บ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่ำตอบแทนเดือนละ
ได้ รับค่ำตอบแทนครัง้ ละ
ได้ รับค่ำตอบแทนครัง้ ละ

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

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2)
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

ประธำนกรรมกำร (ม.ค. – 16 ก.ย.)

2. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธำนกรรมกำร (พ.ย. - ธ.ค.)
กรรมกำรอิสระ (ม.ค. - ต.ค.)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนรายปี
เบีย้ ประชุม1)
บาเหน็จ
รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
597,333
597,333
340,000

200,000

20,000

50,000

610,000

และกรรมกำรสรรหำฯ (2 ครัง้ )
3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร

360,000

-

-

-

360,000

4. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมกำร

240,000

-

-

-

240,000

5. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์ กรรมกำร

240,000

-

-

-

240,000

(ม.ค. - ต.ค.)
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ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2)
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายปี
เบีย้ ประชุม1)
บาเหน็จ
รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
240,000
240,000

6. นำยซัง โด ลี

กรรมกำร

7. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมกำร

240,000

-

-

-

240,000

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรสรรหำฯ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำฯ

240,000

120,000

60,000

50,000

470,000

240,000

120,000

30,000

40,000

430,000

รวม

2,737,333

440,000

110,000

140,000

3,427,333

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

หมำยเหตุ 1) ค่ำตอบแทนรำยครัง้ ที่เข้ ำประชุม
2) ทำงบริ ษั ท ไม่ ได้ มี กำรก ำหนดค่ ำตอบแทนให้ กับ คณะกรรมกำรชุดย่ อ ยอื่ นๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ห ำร และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และไม่มีกำรกำหนดให้ สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนรวมของคณะผู้บริ หำรจำนวน 9 รำย สำหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 26.45
ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส เบี ้ยเลี ้ยงต่ำงประเทศ และประกันสังคม
2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไม่มี
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษัทได้ จดั ตั ้งกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2549 ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทหลักทรั พย์
จัดกำรกองทุนทิสโก้ จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้ แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้ พนักงำนทำงำน
กับบริษัทในระยะยำว ซึง่ นโยบำยของกองทุนเป็ นเงินสะสมของพนักงำนในอัตรำขันต
้ ่ำร้ อยละ 3 ของเงินเดือน หรื อสำมำรถ
เลือ กอัต รำเงิน สะสมเพิ่ม ได้ แ ต่ต้ อ งไม่เ กิน อัต รำเงิน สมทบที่บ ริ ษัท สมทบให้ อีก ส่ว นหนึ่ง เป็ นเงิน สมทบจำกบริ ษัท
โดยอ้ ำงอิงอำยุกำรเข้ ำเป็ นสมำชิกกองทุนของพนักงำนเป็ นเกณฑ์ และบริ ษัทจ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับ
ผู้บริหำรจำนวน 9 รำย สำหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 1.22 ล้ ำนบำท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มี ค วำมเห็ น ว่ ำ โครงสร้ ำง
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงจูงใจให้ กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
เต็มประสิทธิภำพเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำย
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8.6 บุคลากร
1) จำนวนพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริ หำร) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 รวมทังสิ
้ ้น 1,011 คน
ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กับพนักงำน รวมเป็ นเงินจำนวน 542 ล้ ำนบำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรู ป
เงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ
หน่ วยงาน

จานวนพนักงาน (คน)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

198

บริษัทในเครื อ

813

รวม

1,011

2) จำนวนพนักงำนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ ดงั นี ้
หน่ วยงาน

จานวนพนักงาน (คน)

หน่วยธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต

59

กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ

4

หน่วยงำนสนับสนุน
สำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

14

กลุ่มปฏิบตั ิกำร

12

ฝ่ ำยขำยและประชำสัมพันธ์องค์กร

21

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

20

ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน

38

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

19

ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

7

ฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร

4

รวม

198

ทั ้งนี ้ นโยบำยด้ ำนกำรบริ ห ำรค่ำ ตอบแทนและสวัสดิกำร นโยบำยด้ ำ นควำมปลอดภัย และชีวอนำมัย และ
นโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำพนักงำน รำยละเอียดปรำกฎใน หัวข้ อควำมรับผิดชอบต่อสังคม ภำยใต้ หวั ข้ อย่อย กำรปฏิบตั ิ
ต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 8 โครงสร้ ำงกำรจัดกำร หน้ ำ 58
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื ้นฐำนของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำร
จัดกำรที่มีธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย
มำโดยตลอด โดยมีกำรวำงนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
และมีกำรทบทวนทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ตำมแนวทำงจำกหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในกำรสร้ ำง
คุณ ค่ ำ อย่ ำ งยั่งยื น ให้ กับ บริ ษั ท ในอนำคต รวมถึ ง กำรทบทวนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น เกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีกำรปรับปรุ ง
เพื่อให้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และตรวจสอบได้
บริ ษัท ได้ มีก ำรสื่อ สำรและเผยแพร่ น โยบำยต่ำ งๆ ให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำน รั บ ทรำบยึด ถื อ เป็ น
แนวปฏิบัติ ผ่ำนทำงสื่อประชำสัมพันธ์ภำยในบริ ษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมด้ ำนจริ ยธรรม และกำร
อบรมปฐมนิเทศและหลักสูตรอื่นๆ และมีกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนกำกับดูแล
ซึง่ มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ ยังให้ ควำมสำคัญกับนโยบำย แนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ กำรประเมิ นควำม
เสี่ยง ติดตำมตรวจสอบระบบกำรทำงำนต่ำงๆ จนได้ เข้ ำร่วมเป็ นสมำชิก แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริต
ทังนี
้ ้ ผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทประจำปี 2562 อยู่ในระดับดีเลิศ
หรื อ 5 ดำว และยังได้ รับคะแนนเต็มร้ อยในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่บริษัทมุ่งเน้ น มีดงั ต่อไปนี ้
1. กรรมกำรบริ ษั ท ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำน ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรปฏิ บัติ ต ำมหลัก กำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ ดี
จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
2. กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมทุ่มเท รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ภำยใต้ กฎหมำย ข้ อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
3. ตระหนักถึงควำมรั บผิดชอบในกำรกำกับดูแลให้ บริ ษั ท มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี กำหนดวัตถุประสงค์
เป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำน กำรจัดสรรทรัพยำกร พร้ อมทังติ
้ ดตำม ประเมินผล ตลอดจนดูแลกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆ
4. ดำเนินกำรให้ มีโครงสร้ ำงกำรจัดกำรบริ ษัทที่ชดั เจน มีกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสม
เพื่อช่วยกลัน่ กรองงำนอย่ำงรอบคอบ กำหนดขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ และฝ่ ำยจัดกำร มีกำร
แบ่งแยกหน้ ำที่ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรอย่ำงชัดเจน
5. จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม
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6. พิจำรณำรำยกำรที่เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ และถือประโยชน์
ของบริษัทเป็ นสำคัญ
7. ให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่สะดวก
8. ตระหนักถึงกำรสร้ ำงคุณค่ำแก่บริ ษัทอย่ำงยั่งยืน คำนึงถึงจริ ยธรรมทำงธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ ำย สังคมและสิ่งแวดล้ อมควบคู่กัน นอกจำกนี ้ พิจำรณำถึง สภำพแวดล้ อม และกำรปรับตัวภำยใต้ กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ ว กำรส่งเสริ มกำรสร้ ำงนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมำใช้ เพื่อสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ตอบสนองควำมต้ องกำรลูกค้ ำ
9. คณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริ ษัท ทั ้งข้ อ มูลทำงกำรเงิน และข้ อ มูลที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้
10. ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรต่ อ ต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัป ชั่น กำรตระหนักในสิ ท ธิ ม นุษ ยชน และกำรไม่ ล่ว งละเมิ ด
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
11. สร้ ำงค่ำนิยมปลูกฝั ง คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสำนึกอันดีงำมด้ ำนต่ำงๆ แก่พนักงำน สื่อสำรให้ เข้ ำใจในทิศทำง
เดียวกัน ปฏิบตั ิจนกลำยเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายกากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสาคัญ 5 หมวด ดังนี ้
• สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
• กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
• กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
• กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส และกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน (Disclosure , Transparency
and Financial Integrity)
• ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilties of the Board of Directors)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ
และได้ กำหนดแนวทำงดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำผู้ถือหุ้นได้ รับกำรคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน ได้ แก่ กำรได้ รับ
ส่วนแบ่งในกำไร/เงินปั นผลของบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรซื ้อขำยหรื อโอนหุ้น กำรรับซื ้อหุ้นคืนโดยบริษัท กำรได้ รับข้ อมูล
บริษัทอย่ำงเพียงพอถูกต้ องชัดเจน รวมถึงกำรใช้ สิทธิลงคะแนนในเรื่ องที่สำคัญๆ ของบริษัท เป็ นต้ น โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(1)

คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลให้ ประเด็นหรื อวำระสำคัญ ที่มีผลต่อทิศทำงของธุรกิจ หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด ผ่ำน
กำรพิจำรณำและ/หรื ออนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่ องสำคัญของบริษัท

(2)

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรประกอบแก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นกำรล่วงหน้ ำตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมี
ข้ อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อกำรใช้ สิทธิแ ละกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม ประกอบด้ วย รำยละเอียด
วำระกำรประชุม ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทแต่ละวำระ หนังสือมอบฉันทะใน
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รูปแบบที่สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน รำยชื่อกรรมกำรอิสระเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะ
ให้ เข้ ำประชุมแทน ข้ อมูลเอกสำรที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษำสิทธิกำรเข้ ำประชุม รวมถึงข้ อบังคับบริ ษัท
สำหรับกำรประชุม ขันตอนและสิ
้
ทธิกำรออกเสียงลงคะแนน
(3)

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 21
วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 28 วันก่อนวันประชุม ทังฉบั
้ บภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ

วันประชุมผู้ถือหุ้น
(1)

บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ ม และอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุนสถำบัน โดยให้ ข้อมูลวัน เวลำ และ
สถำนที่ประชุม ที่เดินทำงได้ อย่ำงสะดวก มีแผนที่ชดั เจน ระบบขนส่งมวลชนเข้ ำถึง บริษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียน
ล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้ อยหนึ่งชัว่ โมง และจัดช่องทำงกำรลงทะเบียนอย่ำงเพียงพอ จัดเตรี ยมอำกรแสตมป์
และนำเทคโนโลยีระบบบำร์ โค้ ด (Barcode) มำใช้ ในกำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรแสดงผล เพื่อควำม
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้ องแม่นยำ

(2)

คณะกรรมกำรบริษัทดูแลไม่ให้ มีกำรกระทำใด ในกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุม หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ถู ือหุ้นจนเกิน
ควร ทัง้ นี ้ ไม่มีกำรกำหนดให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนำหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำแนวทำงปฏิบัติของ
หน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

(3)

ก่อนเริ่ ม กำรประชุม ประธำนกรรมกำรแจ้ งจำนวนและสัดส่ว นของผู้ถือ หุ้น ที่เข้ ำร่ วมประชุม ด้ วยตนเองและที่
มอบฉันทะ พร้ อมทัง้ ชีแ้ จง วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนน กำรนับคะแนนตำมที่ระบุในข้ อบังคับของบริ ษัท โดย
บริ ษัทจัดแยกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่ องอย่ำงชัดเจน รวมถึง กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมกำร ได้ มีกำร
ลงคะแนนเสียงเลือ กตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุค คล และจัด ให้ มีบุค คลที่เป็ นอิสระ หรื ออำสำสมัค รผู้ถื อหุ้น เป็ น
ผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง เพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นด้ วย

(4)

ประธำนกรรมกำร ดูแลให้ กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับบริ ษัท โดย
จัดสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ ดำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส ระหว่ำงกำรประชุมเปิ ดโอกำส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงควำมคิดเห็นและซักถำมอย่ำงทัว่ ถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวำระ กรรมกำร
ทุกคนและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในสำยงำนหลักได้ เข้ ำร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง

(5)

ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง กำรทำรำยกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ ดำเนินกำรเก็บบัตรลงคะแนนในห้ องประชุม และนำผลคะแนนมำรวมกับคะแนนเสียงที่ลง
ไว้ ล่วงหน้ ำในหนังสือมอบฉันทะ แจ้ งมติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย แต่ละวำระให้ ที่ประชุมทรำบ และบันทึกในรำยงำนกำรประชุม

หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(1)

เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ต่อตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันประชุม
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(2)

จัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษั ท โดยบัน ทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ ำงถูกต้ องครบถ้ วน ประกอบด้ วย รำยชื่อ
กรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ ำประชุม สัดส่วนกรรมกำรที่เข้ ำร่วมและไม่เข้ ำร่ วมประชุม ชี ้แจงวิธีกำรลงคะแนนและนับ
คะแนน มติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ บันทึกประเด็นคำถำมคำตอบ ชื่อผู้ถำมผู้ตอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจัดให้ มีกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม โดยดำเนินกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น และส่ง คำถำมเกี่ยวกับบริ ษัทได้ ล่วงหน้ ำ
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกำศผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์กำรให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และกำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำ เผยแพร่อย่ำงชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท

(2)

เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับเลือกเป็ นกรรมกำร ได้ ล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประกำศผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกเป็ นกรรมกำร เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมคุณสมบัติกรรมกำร ต้ องให้ ควำม
ยินยอมในกำรเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมัครพร้ อมเอกสำรหลักฐำนต่อบริษัท เพื่อให้ เป็ นไปตำมกระบวนกำรสรรหำ
ของบริษัท ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต่อไป

(3)

ดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมระเบียบวำระที่แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่มระเบียบ
วำระกำรประชุม โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ ตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำศึกษำข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจ

(4)

เผยแพร่ ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ แก่ผ้ ูถือหุ้นอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริ ษัท และ
สำนักงำน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับรู้ข่ำวสำร และไม่กระทำกำรใดๆ ที่จำกัดสิทธิในกำร
เข้ ำถึงสำรสนเทศของบริษัท หรื อปิ ดกั ้นกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ถือหุ้นด้ วยกัน

(5)

กำหนดระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูล และมีนโยบำยกำรเก็บรักษำข้ อมูลและกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูล
ภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ดูแลให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ Nominee หรื อที่ปรึกษำวิชำชีพ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูล

(6)

มีกำรจัดกำรข้ อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ โดยไม่ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภำยใน เปิ ดเผยข้ อมูลก่อน
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสำธำรณชนเป็ นกำรทั่วไปผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ และแจ้ งเตือน กรรมกำรและผู้บริ หำร ต้ อง
ระงับกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
ตำมรอบระยะเวลำ และก่อนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรสำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ เพื่อควำมเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้น

(7)

กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง ต้ องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่
เมื่อเข้ ำรับตำแหน่งภำยใน 30 วันทำกำร และต้ องแจ้ งเกี่ยวกับกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงน้ อย 1 วัน
ล่วงหน้ ำก่อนทำกำรซื ้อขำยต่อคณะกรรมกำรหรื อผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ทุกครัง้ เมื่อมีกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำร ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำหนด
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

(8)

กำหนดให้ กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียต่อเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่อำจมี
ควำมขั ด แย้ งทำงผลประโยชน์ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น และบั น ทึ ก ในรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร และดูแลให้ กรรมกำรที่มีส่วนได้ เสียอย่ำงมีนยั สำคัญ เว้ นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำระนัน้

(9)

ดูแลกำรจัดกำรและติดตำมรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิในกำรทำรำยกำร
ให้ เป็ นไปตำมขันตอนด
้
ำเนินงำน หลักกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันที่เข้ ำ ข่ำยต้ องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้น จะมีกำรชีแ้ จงรำยละเอียดเหตุผลของกำรทำรำยกำรต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิก่อนกำรทำรำยกำร ตำม
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐำนของควำมมีจริ ยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริ ษัทมีกำรกำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ต่อกลุ่มทัง้
ภำยนอกและภำยในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของบริษัทอย่ำงยัง่ ยืน
กาหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ ละกลุ่ม ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทเน้ นควำมโปร่ งใสในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ สำคัญ ทัง้ ข้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อ มูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน ต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลำ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้ งข้ อมูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์
กำรแจ้ งข้ อ มูล ผ่ำ นทำงเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท กำรประกำศทำงหนังสือ พิม พ์ กำรจัด ท ำ Press Release หรื อ กำรจัด ส่ง
จดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น
ลูกค้ า
บริ ษัทเน้ นให้ ควำมสำคัญกับควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ มุ่งพัฒนำบริกำรและสร้ ำงสรรค์บริ กำรใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้ ำ
ควบคู่กับกำรรักษำจรรยำบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้ ำ และใส่ใจต่อกำรแก้ ไขปั ญ หำในทุกเรื่ องที่ ลูกค้ ำร้ องเรี ยนหรื อให้
ข้ อแนะนำ
พนักงาน
บริ ษัทเน้ นกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชน มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสอดคล้ อ งกับ สำยอำชีพ และอุต สำหกรรมเดีย วกัน มีก ำรดูแ ลด้ ำ น
สภำพแวดล้ อ มและสุขอนำมัย ในกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน มีกำรปฐมนิเทศให้
พนักงำนทรำบถึงคู่มือพนัก งำน ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับ ระเบียบข้ อบังคับ ว่ำด้ วยกำรทำงำน รวมถึงนโยบำย และ
จรรยำบรรณ ที่พนักงำนพึงปฏิบตั ิ และจัดให้ มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่พนักงำนพึงได้ รับมำกกว่ำที่ กฎหมำยกำหนด อำทิ กำร
ประกันสุขภำพ และประกันชีวิต แบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเสริ มสร้ ำงประสบกำรณ์ ของพนักงำน โดยส่งเสริ มให้
พนักงำนได้ รับกำรอบรม สัมมนำ ทังจำกภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท เพื่อให้ พนักงำนได้ รับกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญ และ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้ อย่ำงมี ประสิทธิ ภำพ และทันต่ อกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่ำงๆ ข้ อกำหนดและ
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กฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่บริ ษั ท ต้ องปฏิบัติตำม เช่น กำรสัมมนำหรื ออบรมเกี่ ยวกับประกำศ ข้ อกำหนด และ
กฎระเบีย บของตลำดหลัก ทรัพ ย์ และ ก.ล.ต. กำรสัม มนำมำตรฐำนกำรบัญ ชีข องสถำบันต่ำ งๆ กำรสัม มนำควำมรู้
เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้
บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมสัญ ญำ และเงื่ อ นไขต่ ำ งๆที่ มี ต่ อ เจ้ ำ หนี อ้ ย่ ำ งเคร่ ง ครั ด ในกำรบริ ห ำรเงิ น กู้ ยื ม ให้ เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์กำรใช้ กำรชำระคืน เงิน กู้แ ละดอกเบี ้ยตำมกำหนด มีควำมรับ ผิด ชอบในหลักประกันต่ำงๆ เพื่อ สร้ ำ ง
ควำมเชื่อถือให้ กับเจ้ ำหนี ้ หำกกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำที่ตกลงกันไว้ หรื อกรณีเกิด กำรผิดนัด
ชำระหนี ้ บริษัทจะแจ้ งให้ เจ้ ำหนี ้ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อร่วมพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ
คู่ค้า
บริ ษัทเน้ นกำรปฏิบตั ิกับคู่ค้ำด้ วยควำมเสมอภำค และเหมำะสม ปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจต่อคู่สญ
ั ญำที่ได้ ตกลงกันไว้
อย่ำงเป็ นธรรม พัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับคู่ค้ำ และมีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงชัดเจนไว้ ใน
นโยบำยจัดซื ้อจัดจ้ ำง มีกำรคัดเลื อกและเปรี ยบเทียบตำมหลักเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทเน้ นดำเนินธุรกิจภำยใต้ กติกำของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม ดำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขันเสรี ประพฤติตำมกรอบกติกำ
บรรทัดฐำนของข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีในกำรแข่งขัน ไม่แสวงหำข้ อมูลควำมลับของคู่แข่งด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ตหรื อโจมตีค่แู ข่ง
โดยใช้ ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรร่ วมมือ ทำงกำรค้ ำกับคู่แข่งที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริ โภค หรื อ
ควำมร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และประเทศให้ ยงั่ ยืน
องค์ กรกากับดูแลและหน่ วยงานของรัฐ
บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ประกำศ ข้ อกำหนด และกฎระเบียบต่ำงๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแล และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ชย์ กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง ตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน
ก.ล.ต. เป็ นต้ น รวมทังให้
้ ควำมร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริ ม
กำรเติบโตที่ยั่งยืนให้ กับบริ ษัท มีกำรอบรมให้ ควำมรู้ ปลูกจิตสำนึกแก่พนักงำน จัดกิจกรรมให้ พนักงำนได้ มีส่วนร่ วม
ในกำรพัฒนำชุมชนให้ เข้ มแข็ง สร้ ำงสังคมที่ดี อนุรักษ์ รักษำสิ่งแวดล้ อม และตระหนักถึงกำรใช้ ทรัพยำกรและพลังงำน
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็ นวัฒ นธรรมขององค์กร ติดตำม วัดผลควำมคืบหน้ ำและควำมสำเร็ จของ
โครงกำรในระยะยำว รวมถึงบริษัทให้ ควำมช่วยเหลือ บริจำคทรัพย์สินให้ แก่มลู นิธิและองค์กรต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทำงสังคมตำมโอกำส เช่น บริจำคเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สำนักงำนให้ แก่โรงเรี ยน วัด มูลนิธิหรื อหน่วยงำนอื่น โดย
ให้ ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทัง้ ภำครัฐและเอกชน
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การดูแลการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบาย
บริ ษัทกำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนที่จะต้ องรับทรำบ
ทำควำมเข้ ำใจ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริ หำร
และพนักงำน อย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบตั ิตำมควำมสมัครใจ และไม่สำมำรถอ้ ำงได้ ว่ำ ไม่ทรำบแนวปฏิบตั ิที่กำหนดขึ ้นนี ้
ผู้บริ หำรทุกระดับในองค์กร จะต้ องดูแลรับผิดชอบและถื อเป็ นเรื่ องสำคัญ ที่จะดำเนินกำรให้ พนักงำนภำยใต้ สำยบังคับ
บัญชำของตนทรำบ เข้ ำใจ และปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ งจัง และทำงบริ ษัทมีมำตรกำรกำรตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยั สำหรับดำเนินกำรกับพนักงำนที่ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำย
การรับและพิจารณาข้ อร้ องเรียน
บริ ษั ท จัด ช่ อ งทำงกำรรั บ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ บรรษั ท ภิ บ ำลของบริ ษั ท (CG Hotline) ไว้ สำหรั บ เปิ ดรั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น
ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อ เสนอแนะ รวมถึงกำรแจ้ งเบำะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของ
บุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทั ้งจำกพนักงำนเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตำมกำรปฏิบตั ิตำมกำร
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยช่องทำงกำรรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริ ษทั “CG Hotline” มี 5 ช่องทำง ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์ของบริษัท หรื อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
ยื่นเรื่ องโดยตรงทีเ่ ลขำนุกำรบริษทั หรื อทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของบริษัท
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึง่ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท

และเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ูร้องเรี ยน และผู้แจ้ งเบำะแส บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยน
เป็ นควำมลับ และได้ กำหนดขั ้นตอนกำรรับเรื่ องและกำรสอบสวนไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังก ล่ำวจะ
รับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมำยและเกี่ยวข้ องด้ วยเท่ำนั ้น และสำหรับผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงำน จะได้ รับ
ควำมคุ้มครอง มิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน
ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นกำรป้ องกัน และลดกำรสื บ ค้ น ข้ อ มูล ต่ ำ งๆ ที่ ไม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ กำร
ดำเนิ นงำนและบริ ห ำรงำนของบริ ษั ท อันจะทำให้ สูญ เสี ยทรัพ ยำกรโดยเปล่ำประโยชน์ เลขำนุก ำรบริ ษั ท จะร่ วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ค ำถำมเฉพำะเรื่ อ งที ่เป็ นประโยชน์ต ่อ กำรด ำเนิน งำนและกำร
บริ ห ำรงำนของบริ ษัท หรื อเรื่ องที่เป็ นกำรรักษำสิท ธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย แล้ วให้ รำยงำนต่อ คณะกรรมกำร
บริ ษัท โดยมีข้อพิจำรณำ ดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อมูลที่อ ำจจะเป็ นประโยชน์ ต่ อกำรสื บค้ น เกี่ ยวกับ กำรฉ้ อ โกงหรื อปฏิ บัติ ไม่ชอบด้ วย
กฎหมำยของบริ ษัท หรื อกรรมกำร หรื อผู้บริ หำร หรื อพนั กงำนของบริ ษัท อันจะทำให้ บริ ษัท เสียหำยหรื อ
สูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้ รับ
(ข) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมำย หลักเกณฑ์และข้ อกำหนดต่ำงๆ ที่บริษัทจะต้ องปฏิบตั ิตำม
(ค) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบำยกำรดำเนินงำนและนโยบำยบัญชีและกำรเงินของบริษัทที่กำหนดไว้ แล้ ว
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(ง) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรื อรำยกำร
ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริ ษัท ที่เข้ ำข่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรื อตลำดหลักทรัพย์
(จ) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับงบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินของบริษัท
(ฉ) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท
(ช) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ และเหตุกำรณ์
หรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่
(ซ) ข้ อร้ องเรี ยนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมู ล และความโปร่ งใส และการรั ก ษาความน่ าเชื่ อ ถื อ ทางการเงิน (Disclosure ,
Transparency and Financial Integrity)
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับข้ อมูลข่ำวสำรที่ต้องแจ้ งแก่ตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ทั ง้ ในด้ ำนของ
ควำมถูกต้ อง ควำมเพียงพอ ควำมรวดเร็ว ควำมเท่ำเทียมกันของกำรให้ ข้อมูลแก่ทกุ กลุ่ม ดังนี ้
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงินของบริษัท
(1)

ดูแ ลให้ มีระบบกำรจัด ทำรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน ต้ อ งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญำต และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเปิ ดเผยรำยงำน
ประจำปี แบบ 56-1 คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (MD&A) และข้ อมูลสำคัญทำงกำรเงินต่ำงๆ อย่ำง
ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลำ เพื่อให้ นกั ลงทุนทรำบถึงข้ อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลำกำรดำเนินงำน

(2)

เปิ ดเผยข้ อ มูล รำยงำนทำงกำรเงิ น โดยพิ จ ำรณำถึ ง ผลกำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภำยใน
ควำมเห็นของผู้สอบบัญ ชี ข้ อสังเกตเกี่ ยวกับระบบควบคุมภำยใน และข้ อสังเกตผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำ งๆ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำยของบริษัท

(3)

เปิ ดเผยข้ อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน อันประกอบด้ วย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ต่ำงๆ อำทิ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน กำร
บริหำรงำนด้ วยควำมโปร่งใส เป็ นธรรม นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ กำรปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีกำรสื่อสำรให้ พนักงำนยึดถื อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิ อันจะนำไปสู่กำรสร้ ำงคุณค่ำให้ กบั ธุรกิจในระยะยำว

(4)

ดูแลกรรมกำรแต่ละรำยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของตนเองอย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน

(5)

สนับ สนุน ให้ มี บุค ลำกรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจัด ท ำและเปิ ดเผยข้ อ มูลอย่ ำงเพี ย งพอ และพัฒ นำควำมรู้ ทัก ษะ
ประสบกำรณ์ให้ เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
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(6)

เปิ ดเผยโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม (ถ้ ำมี) อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมั่นใจว่ำมีโครงสร้ ำง
กำรดำเนินงำนที่มีควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรื อนโยบำยที่มีผลต่อโครงสร้ ำงกำร
ถือหุ้น ควำมสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้น หรื ออำนำจในกำรควบคุมบริ หำรกิจกำร ให้ พิจำรณำว่ำไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์

(7)

เปิ ดเผยข้ อมูลทัง้ ข้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงสม่ำเสมอ โดยนำเสนอข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบัน
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ

(8)

มีช่องทำงให้ ผ้ ูถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถติดต่อข้ อมูลทำง Email ของกรรมกำรอิสระ หรื อเลขำนุกำรบริ ษัท สำหรับ
ข้ อมูลเรื่ องต่ำงๆ ได้ แก่ กิจกรรมของกรรมกำร กำรกำกับดูแลกิจกำร และกำรตรวจสอบ เป็ นต้ น

กำรจัดกำรสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท
(1)

ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรติดตำม ประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ หำก
มีเหตุกำรณ์ หรื อสัญญำณที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ ให้ มีกำรติดตำมอย่ำง
ใกล้ ชิด เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหำ และดำเนินธุรกิจอย่ำงระมัดระวัง พร้ อมทังให้
้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมหลักเกณฑ์
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

(2)

ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรกำหนดแผนกำรแก้ ไขปั ญหำทำงกำรเงิน โดยคำนึงถึงควำมเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสีย รวมถึง
เจ้ ำหนี ้ ทัง้ นี ้ กำรตัดสินใจใช้ วิธีกำรใดๆ ต้ องเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และให้ รำยงำนสถำนะกำรติดตำมแก้ ไข
ปั ญหำต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ

(3)

กำรเสนอควำมเห็นหรื อรำยกำรใดๆ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดูแลให้ มีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่ อไม่ให้
กระทบต่อควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินกิจกำร สภำพคล่องหรื อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้

ด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์
(1) บริษัทได้ มอบหมำยให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี
ทำหน้ ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้ อง
(2) ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรกำหนดทิศทำงและกำรพัฒนำงำนด้ ำนนัก ลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
นักลงทุนสัมพันธ์อย่ำงชัดเจน กำหนดนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และ
ทันเวลำ ดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ เพื่อให้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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(3) จัดให้ มีช่องทำงกำรสื่อสำรข้ อมูล ข่ำวสำร และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
•

ปี 2562 บริ ษัทมีกิจกรรมด้ ำนนักลงทุนสัม พันธ์ เพื่อนำเสนอข้ อมูลและผลประกอบกำรของบริ ษั ท และ
ทิศทำงในอนำคตแก่นกั วิเครำะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี ้
: กำรประชุมพูดคุยกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงๆ รวม 2 ครัง้
: งำนแถลงข่ำวกำรเข้ ำรับตำแหน่งของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรใหม่ เพื่อแถลงทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ และ
กลยุทธ์ต่อสื่อมวลชน

•

จดหมำยข่ำวที่นำเสนอทิศทำงและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท

•

เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท www.mono.co.th

•

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-502-0787 , 02-502-0797

•

Email : ir@mono.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการ
(1) กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตำมกำรบริหำรงำน แบ่งได้ เป็ น
• กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร
• กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตำมควำมเป็ นอิสระ
• กรรมกำรอิสระ
• กรรมกำรไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน
3 คน (ผู้บริ หำร หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำร 4 รำยแรกทุกรำย นับต่อจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ลงมำ) และกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 5 คน ซึ่งในจำนวนนี ้ มีกรรมกำร 3 คน เป็ นกรรมกำรอิสระและ
ดำรงต ำแหน่ง เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ สำหรับ กรรมกำรบริ ษ ัท ที่เป็ นผู้ บ ริ ห ำรจำนวน 3 คน ประกอบด้ ว ย
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ หำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ กำรตลำด ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ กำรเงิ น และบัญ ชี โดยโครงสร้ ำง
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีสัดส่วนของกรรมกำรอิสระเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
ทำให้ เกิด
กำรถ่ว งดุลในกำรออกเสีย งในกำรพิจ ำรณำเรื่ อ งต่ำ งๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริ ห ำรงำนของฝ่ ำยบริ ห ำร
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ทังนี
้ ้ จำนวนกรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต.
ได้ กำหนดไว้ ให้ มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
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(2)

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นอัตรำจำนวนหนึ่งในสำม ถ้ ำ
จำนวนกรรมกำรที่ จ ะแบ่ งออกให้ ต รงเป็ นสำมส่ ว นไม่ ได้ ก็ ให้ ออกโดยจ ำนวนใกล้ ที่ สุด กับ อัต รำหนึ่ งในสำม
กรรมกำรที่จ ะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลัง กำรแปรสภำพนัน้ ให้ จับ สลำกกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่ง
อำจได้ รับเลือกตั ้งใหม่อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจำกกำรพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ข องจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
5. ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก

(3)

กรรมกำรอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ำมข้ อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์

(4)

คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ อ งประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระไม่น้ อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั ้งหมด และต้ อ งมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน

(5)

ประธำนกรรมกำรจะมำจำกกำรเลือกตั ้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรจะมำจำกกำร
คัดเลือกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

(6)

สนับสนุนให้ กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของตน และทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ บริ ษัท
อย่ำงเพียงพอ

(7)

กรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษัท สำมำรถเข้ ำ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรหรื อ ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษัท ในเครื อ หรื อ
บริ ษัท อื่น ได้ แต่ต้องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง โดยจะต้ องแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ รับทรำบด้ วย ทัง้ นี ้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำรสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ ไม่เกิน 1 แห่ง
โดยต้ องขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(8)

คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มีเลขำนุกำรบริ ษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ ที่เหมำะสม เพื่อทำหน้ ำที่ให้
ค ำแนะน ำด้ ำ นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต ่ำ งๆ ที ่ค ณะกรรมกำรจะต้ อ งทรำบ ดูแ ลกำรจัด กำรประชุม
คณะกรรมกำร เอกสำรสำคัญต่ำงๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ ประสำนงำนให้ มีกำรปฏิบัติตำม
มติค ณะกรรมกำรบริ ษัท ติด ต่อ สื่อ สำรกับ ผู้ ถือ หุ้น และหน่ว ยงำนกำกับ ดูแ ลที่เกี่ย วข้ อ ง ซึ่ง มีก ำรเปิ ดเผย
คุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ของเลขำนุกำรบริ ษัทในรำยงำนประจำปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท
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5.2

คณะอนุกรรมการ

(1)

คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถจัดให้ มีคณะอนุกรรมกำรในด้ ำนต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองรำยละเอียด
และได้ กำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่ องไว้ อย่ำงชัดเจน
•

ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมกำรบริ ห ำร เพื่ อ ก ำหนดนโยบำยและตั ด สิ น ใจกำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่พิจำรณำกลัน่ กรองเรื่ องต่ำงๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิหรื อให้ ควำมเห็น ชอบ รวมทั ้งตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริ หำรงำน
ด้ ำนต่ำงๆ ของบริษัทให้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ ห ำรของบริ ษ ัท ไม่เป็ นบุค คลเดีย วกัน เพื่อ ให้ มีก ำรถ่วงดุล
อำนำจโดยแยกหน้ ำที่กำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนออกจำกกัน ประธำนกรรมกำรเป็ นกรรมกำรที่
ไม่เป็ นผู้บริหำร โดยเป็ นผู้นำของคณะกรรมกำร และมีหน้ ำที่ในฐำนะเป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
และกำรประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ส่ ว นประธำนกรรมกำรบริ ห ำรเป็ นหัว หน้ ำ และผู้ น ำคณะผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท
รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้ บรรลุตำมแผนงำนที่วำงไว้

•

กำหนดให้ มีค ณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ ช่วยคณะกรรมกำรในกำรสอบทำนรำยกำรทำงกำรเงินของ
บริ ษัท ให้ มีควำมถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ และสอบทำนให้ บริ ษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยในที่มี ค วำมเหมำะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ผล รวมถึงกำรปฏิ บัติห น้ ำที่ ต่ำงๆ ตำมที่
กำหนดในระเบียบหรื อนโยบำยของบริษัท ตลอดจนกฎและประกำศที่เกี่ยวข้ อง

•

กำหนดให้ มีค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ำ ตอบแทน เพื่ อพิ จ ำรณำสรรหำผู้ที่ เห็ นสมควรด ำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษั ท และน ำเสนอกำรพิ จำรณำต่อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ พิ จำรณำอนุมัติ หรื อ
นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี รวมทังเพื
้ ่อพิจำรณำผลตอบแทนของกรรมกำร
บริ ษัท และผู้บริ หำรระดับสูง สัญ ญำจ้ ำงผู้บริ หำรระดับสูง และอัตรำกำรขึน้ เงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้อนุมตั ิค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรระดับสูง
และอัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรจะต้ องนำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ

•

กำหนดให้ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของบริษัท

ทังนี
้ ้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมกำรจะมีกำรประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำนหรื อทบทวนนโยบำยต่ำงๆ อย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2)

ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำตอบแทน จะต้ อ งเป็ นกรรมกำรอิ ส ระ และสมำชิ ก ของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระด้ วย

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 70

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

5.3

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่ งแยกหน้ าที่ระหว่ างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแบ่งอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
และกำรบริ หำรงำนประจำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกรรมกำรไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกันกั บประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ซึ่งประธำนกรรมกำรมีบ ทบำทหน้ ำที่ในกำรเป็ นผู้นำและมีส่วนสำคัญ ในกำรตัด สินใจเรื่ อง
นโยบำยของบริ ษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ที่ได้ พิจำรณำและกำหนดเป้ำหมำยทำง
ธุรกิ จ ร่ วมกับ ฝ่ ำยจัด กำร เป็ นผู้น ำกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผล โดย
สนับสนุนให้ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ ตลอดจนทำหน้ ำที่
ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้ ร่วมบริ หำรงำนปกติประจำวัน แต่ให้ กำร
สนับสนุนและคำแนะนำในกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ในขณะที่ ป ระธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ ห ำรรั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรบริ ษั ท ภำยใต้ ก รอบอ ำนำจที่ ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนี ้ ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นประธำนหรื อสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรื อคณะอนุกรรมกำร เพื่อให้
กำรทำหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็ นอิสระอย่ำงแท้ จริง

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1)

คณะกรรมกำรบริ ษัทจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้ ำแต่ละปี อย่ำงน้ อย 5 ครัง้ ต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และกำหนด
วำระประจำของแต่ละครัง้ ไว้ ชดั เจน เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบ โดย
ผู้สอบบัญ ชี เป็ นต้ น ส่ วนระเบี ยบวำระที่ นอกเหนือ จำกนี ้ ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บ ริ ห ำร และ
กรรมกำรจะร่ วมกันพิจำรณำตำมควำมสำคัญและจำเป็ น ในกรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีกำรประชุมทุกเดือน บริ ษัท
จะจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอให้ ค ณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน เพื่อให้ คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับ
ควบคุมและดูแลกำรปฎิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริหำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง

(2)

จำนวนองค์ป ระชุม ขั ้นต่ำ ที่ค ณะกรรมกำรจะลงมติใ นที่ป ระชุม ต้ อ งมีก รรมกำรอยู่ไม่น้ อ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทังหมด
้

(3)

คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ สำมำรถจัดประชุมเพื่อพิจำรณำวำระตำมอำนำจหน้ ำที่ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ให้ ได้ โดยให้ เลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้ติดต่อประสำนงำน

(4)

หนังสือเชิญ ประชุม รำยละเอียดวำระและเอกสำรประกอบ จะจัดส่งให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำก่อ น
วันประชุมอย่ำงน้ อย 7 วัน ยกเว้ นเอกสำรประกอบในวำระที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ นำเรื่ อง
อภิปรำยกันในที่ประชุม และมีกำรจดบันทึกกำรประชุมซึง่ มีรำยละเอียดครบถ้ วนชัดเจน จัดเก็บรักษำรำยงำนกำร
ประชุมซึง่ ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้ อมให้ คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้

(5)

กรรมกำรที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หำรสำมำรถจัดให้ มีกำรประชุม โดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ ำร่ วมด้ วยได้ ตำมควำมจำเป็ นและ
เหมำะสม โดยสำมำรถให้ เลขำนุกำรบริ ษั ทเป็ นผู้ป ระสำนงำนและควรแจ้ งผลกำรประชุม ให้ กรรมกำรที่เป็ น
ผู้บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม
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(6)

กรรมกำรบริ ษัทสำมำรถขอข้ อมูลหรื อสำรสนเทศที่จำเป็ นเพิ่มเติมได้ โดยตรงจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและ
เลขำนุกำรบริ ษัท รวมถึงผู้บริ หำรที่ได้ รับมอบหมำยในเรื่ องนัน้ กรณีจำเป็ น คณะกรรมกำรอำจจัดให้ มีควำมเห็น
อิสระจำกที่ปรึกษำหรื อผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของบริษัท

(7)

ส่งเสริมให้ กรรมกำรมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ ำสู่วำระกำรประชุม

(8)

ในกำรประชุ ม ทุ ก ครั ง้ ควรจัด ให้ มี ผ้ ู บ ริ ห ำรและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และรำยละเอี ย ด
ประกอบกำรตัดสินใจที่ถกู ต้ องและทันเวลำ

5.5

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมกำรบริ ษัทสนับสนุนให้ มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ ไข
กำรดำเนิน งำน ทัง้ นี ้ เลขำนุก ำรบริ ษัท จะจัด ส่งแบบประเมิน ให้ ก รรมกำรบริ ษัท ทุก ท่ำ น โดยมีก ำรกำหนด
หัว ข้ อ ที่ จ ะประเมิ น อย่ ำ งชัด เจน โดยมี ป ระเมิ น กรรมกำรทัง้ คณะ คณะกรรมกำรประเมิ น ตนเอง ประเมิ น
คณะกรรมกำรชุดย่อย ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (CEO) ในทุกสิ ้นปี และรวบรวม
สรุ ป รำยงำนต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท พิ จ ำรณำรั บ ทรำบ และปรั บ ปรุ ง กำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่อไป ทังนี
้ ้ แบ่งกำรประเมิน เป็ นดังนี ้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ โดยนำแนวทำงจำกตลำดหลักทรัพย์มำ
ปรับ ใช้ ให้ เหมำะสมกับโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งจะนำไปใช้ ในกำรพัฒ นำกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ของ
คณะกรรมกำรให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น โดยมีหวั ข้ อในกำรประเมิน ดังต่อไปนี ้
-

โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

- บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
- กำรประชุมคณะกรรมกำร
- กำรทำหน้ ำที่ของกรรมกำร
- ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยบริหำร
- กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร
โดยในปี 2562 คะแนนประเมินคณะกรรมกำรทังคณะเฉลี
้
่ย เท่ำกับ 95.52%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้ กรรมกำรประเมินกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของ
ตนเอง โดยกำหนดหัวข้ อประเมินให้ สอดคล้ องกับหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร นโยบำย
กำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณของกรรมกำร โดยมีหวั ข้ อในกำรประเมิน ดังต่อไปนี ้
- คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
- กำรกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล และติดตำมกำรดำเนินงำน
- บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
- กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร
โดยในปี 2562 คะแนนประเมินตนเองของกรรมกำรโดยเฉลี่ย เท่ำกับ 96.69%
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3. การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด ย่ อ ย คณะกรรมกำรชุด ย่อยมีกำรประเมิ น
ตนเองเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ สำมำรถสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยในปี 2562 มี
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ดังนี ้
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ำกับ 98.59%
- คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ำกับ 96.76%
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร รับผิดชอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยและบริ หำรงำนให้ บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
ดัง นั ้นทุก สิ ้นปี จะมีก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ตั ิง ำนของประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที ่บ ริ ห ำร รวมถึง ให้ ป ระธำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่บริ หำรได้ ประเมินตนเอง และเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้สรุ ปรำยงำนผลกำรประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อนำผลประเมินมำเป็ นข้ อมูลในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่ และกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยมีหัวข้ อกำรประเมินตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
-

ควำมเป็ นผู้นำ
กำรกำหนดกลยุทธ์
กำรวำงแผนและผลปฏิบตั ิทำงกำรเงิน
ควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำร
ควำมสัมพันธ์กบั ภำยนอก
กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กบั บุคลำกร
กำรสืบทอดตำแหน่ง
ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
คุณลักษณะส่วนตัว
กำรพัฒนำตนเอง

5.6

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1)

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำโครงสร้ ำงและอัตรำค่ำตอบแทนและผลกำรปฎิบตั ิงำน
ของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรื อ
ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจำรณำแต่ละรูปแบบให้ มีควำมเหมำะสม ทังค่
้ ำตอบแทนในอัตรำคงที่ และค่ำตอบแทนตำม
ผลดำเนินงำนของบริษัท

(2)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรพิจำรณำ ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริ ษัท และเปรี ยบเทียบกับ
ระดับค่ำตอบแทนของอุตสำหกรรม รวมถึงพิจำรณำตำมประสบกำรณ์ ขอบเขต และหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่
กรรมกำรดำรงอยู่ในแต่ละคณะ เป็ นอัตรำที่แน่นอนและเหมำะสม

(3)

คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน อนุมตั ิโครงสร้ ำง
ค่ำตอบแทนที่จูงใจสำหรับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของธุรกิจ ทังระยะสั
้
้นและระยะยำว มีกำรสื่อสำรเกณฑ์กำรประเมินเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และพิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้ำงต้ น
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(4)

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท เป็ นประจำอย่ำงน้ อยปี ละ
1 ครั ง้ โดยมีหลักเกณฑ์หรื อแนวทำงพิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ผลกำรปฎิบัติงำนของพนักงำน
อำยุงำน เป็ นต้ น และเสนอต่ อคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ ห ำร และ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป

5.7

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

(1)

สนับ สนุน ให้ ก รรมกำรบริ ษ ัท ผู้บ ริ ห ำรและเลขำนุก ำรบริ ษ ัท เข้ ำ ร่ ว มกำรสัม มนำ อบรมกับ สมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงำนอื่นๆ จัดโครงกำรพัฒนำผู้บริ หำร
ประจำปี เพื่อให้ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ มำใช้ ประโยชน์ หรื อปรับปรุงกำรปฎิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ อย่ำงน้ อย
กรรมกำรบริ ษั ท จะต้ องผ่ ำนกำรอบรมและเข้ ำอบรมในหลัก สูตรต่อเนื่องตำมเกณฑ์ ที่ตลำดหลักทรัพ ย์ และ
ก.ล.ต. กำหนด
สรุปกำรอบรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้รับผิดชอบในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ปี 2562
•

นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ลำดับ
หลักสูตร
1
Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2562
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
2
สังเกตุ รู้ทนั ประเมินควำมเสี่ยงงบกำรเงินเบื ้องต้ น

•

ประเภท
อบรมภำยนอก
อบรมภำยใน

นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
และผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
ลำดับ
หลักสูตร
1
สังเกตุ รู้ทนั ประเมินควำมเสี่ยงงบกำรเงินเบื ้องต้ น
2
TAS 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
3
4
5

ประเภท
อบรมภำยใน
อบรมภำยใน

TAS 37 ประมำณกำรหนี ้สิน หนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น
อบรมภำยใน
และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ ้น
TAS 8 นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร อบรมภำยใน
ทำงบัญชี และข้ อผิดพลำด
TFRS 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
อบรมภำยใน

จำนวนชัว่ โมง
3
3
3
3
3

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หลักสูตรอบรมภำยในข้ ำงต้ น มีควำมสอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนของ
ธุรกิจและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท จำนวนชัว่ โมงอบรมของหลักสูตรเป็ นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
(2)

จัดให้ มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยนำเสนอเอกสำรและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ เช่น
คู่มือกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้น นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ
ธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร รวมทัง้ ข้ อมูลกำรดำเนินธุรกิจและกำรจัดกำร ผลกำรดำเนินงำน และส่งเสริ มให้
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 74
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กรรมกำรเข้ ำรับกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำร เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำร และกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
(3)

กำกับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) จัดให้ มีกำรหมุนเปลี่ยนงำนที่ได้ รับมอบหมำยตำม
ควำมถนัดของผู้บริ หำรและพนักงำน โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็ นหลัก โดยประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำรจะกำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว เพื่อเป็ นแผนพัฒนำและสืบทอดงำน
ของบริ ษั ท อีก ทัง้ เป็ นกำรพัฒ นำผู้บ ริ ห ำรและพนักงำนให้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้ และ
สำมำรถทำงำนแทนกันได้

9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำร
และผู้บริ หำรของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญ ญัติมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง
(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ดังนี ้
ชื่อ
1. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต*

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

5/5

(ลำออกวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562)

2. นำยปรีชำ ลีละศิธร**

กรรมกำรตรวจสอบ

5/5

(เริ่มดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3 กุมภำพันธ์ 2563)

3. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมกำรตรวจสอบ

5/5

* นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้
1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตังเป็
้ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร แต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่เ พียงพอ ที่จะทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถื อของ
งบกำรเงินได้ คือ นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต และมีนำงสำวสวนศรี สวนกูล เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับตั ้งแต่วันที่ได้ รับแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตั ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบเพื่อ ให้ ก รรมกำรตรวจสอบมี จำนวนครบตำมที่ค ณะกรรมกำรบริ ษัท กำหนด โดยบุค คลที่เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้ บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง และเลิกจ้ ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบ จัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิ ดเผยในรำยงำน
ประจำปี ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
• ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
• จำนวนครัง้ กำรประชุม และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
• ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
• รำยงำนอื่ น ที่ เห็ น ว่ ำ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ ลงทุน ทั่ว ไปควรทรำบ ภำยใต้ ข อบเขตหน้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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7. สอบทำนงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
• พิ จ ำรณำขอบเขตกำรปฏิ บั ติ งำน แผนตรวจสอบประจ ำปี และงบประมำณ รวมทัง้ บุ ค ลำกรว่ ำ เหมำะสม
สอดคล้ องกับขอบเขตกำรปฏิบตั ิงำน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงำนในหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมทังกำรพั
้
ฒนำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
• พิจำรณำกำรแต่งตั ้ง โยกย้ ำย หรื อ เลิกจ้ ำง หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
• พิจำรณำกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
• พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
8. สอบทำนควำมถูกต้ องของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทและเอกสำรที่
เกี่ยวข้ องตำมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต และกำกับดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต
9. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจสอบ ให้ เหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจอยู่เสมอ
10. รำยงำนสิ่งที่ตรวจพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ทรำบ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและปรับปรุ ง
แก้ ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
• รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
• เรื่ องร้ องเรี ยน หรื อกำรแจ้ งเบำะแสกำรทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยใน
• กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ ผู้ บ ริ ห ำรไม่ด ำเนิน กำรให้ มีก ำรปรับ ปรุ ง แก้ ไขภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ ่ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
หรื อตลำดหลักทรัพย์
11. ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ (1) - (10) ข้ ำ งต้ น ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรประกอบกิ จ กำรของบริ ษั ท ย่ อ ย เท่ ำ ที่ ได้ รับ กำร
มอบหมำยหรื อร้ องขอจำกบริษัทย่อย และเท่ำที่อำนำจหน้ ำที่จะเปิ ดช่องให้ ดำเนินกำรได้
12. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ได้ แก่ กำรเชิญกรรมกำร พนักงำน หรื อลูกจ้ ำง
ของบริษัทมำร่ วมประชุมหำรื อ ชี ้แจง หรื อตอบข้ อซักถำมในเรื่ องที่เกี่ยวกับหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กำรปรึ ก ษำหำรื อ ผู้ เชี่ ย วชำญหรื อ ที่ ป รึ ก ษำของบริ ษั ท (ถ้ ำ มี ) หรื อ จ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำหรื อ ผู้ เชี่ ย วชำญซึ่ งเป็ น
บุคคลภำยนอกเป็ นครัง้ ครำวในกรณี จำเป็ นด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท กำรขอให้ พนักงำนของบริ ษัทส่งเอกสำรหลักฐำน
เกี่ยวกับกิจกำรของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบหรื อสอบสวนในเรื่ องต่ำงๆ เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนภำยใต้ หน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบสำเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี กำรมอบหมำยให้ พนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของบริ ษัทคนหนึ่งหรื อหลำยคนกระทำกำรใดๆ
ภำยในขอบเขตหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวแล้ ว
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อย เท่ำที่ได้ รับมอบหมำยหรื อร้ องขอจำกบริ ษัทย่อย และเท่ำที่อำนำจหน้ ำที่จะเปิ ดช่องให้
ดำเนินกำรได้
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังไม่มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จึงว่ำจ้ ำงบริ ษัท เอส.ซี กำรบัญชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995)
จำกัด ซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอกและไม่มีควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) โดยทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม
(1.2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวน 5 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริหำร ดังนี ้
ชื่อ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ตาแหน่ ง

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธำนกรรมกำรบริหำร

23/23

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมกำรบริหำร

22/23

3. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์

กรรมกำรบริหำร

22/23

4. นำยซัง โด ลี

กรรมกำรบริหำร

20/23

5. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์

กรรมกำรบริหำร

22/23

โดยมีนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมกำรบริหำร มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมกำรบริหำร
แทนผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรบริ หำร มีหน้ ำที่ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของ
บริ ษ ัท ทั ง้ นี ้ ในกำรบริ ห ำรกิ จ กำรของบริ ษั ท ดั ง กล่ ำ วจะต้ อ งเป็ นไปตำมนโยบำย ข้ อบั ง คั บ หรื อ ค ำสั่ ง ใดๆ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด นอกจำกนี ้ ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่ องต่ำงๆ ที่จะ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิหรื อให้ ควำมเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิ จ แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติด ตำมกำรด ำเนิน นโยบำย และแนวทำงกำรบริ ห ำรงำนด้ ำ นต่ำ งๆ ของบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. มีอ ำนำจพิจ ำรณำอนุม ตั ิเ ฉพำะกรณีห รื อ กำรด ำเนิน กำรใดๆ อัน เป็ นปกติธ ุร กิจ ของบริ ษ ัท ภำยใต้ ว งเงิน หรื อ
งบประมำณประจำปี ตำมที่ได้ รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทและมีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ โดย ใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น โดยคณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจในกำรอนุมตั ิค่ำใช้ จ่ำย หรื อกำรจั ดซื ้อ หรื อ
จัด จ้ ำ ง หรื อ เช่ำ หรื อ เช่ำ ซื ้อที ่เกี่ย วกับ กำรด ำเนิน งำนและกำรลงทุน ของบริ ษ ัท ทั ้งที ่เกี ่ย วข้ อ งกับ ธุรกิจ และงำน
สนับสนุน ได้ ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรกู้ หรื อกำรขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติ
ของบริ ษัทได้ ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ ำนบำท
5. ให้ คณะกรรมกำรบริ หำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในเรื่ องและภำยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี ้ ให้ คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ
5.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.2 รำยงำนของผู้ ต รวจสอบบั ญ ชีเ กี่ ย วกับ งบกำรเงิน ของบริ ษัท ซึ่ง รวมถึง งบกำรเงิน ประจำปี และงบกำรเงิน
รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.3 รำยงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร
6. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรใดๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่ของตนที่กำหนดในคำสัง่ นี ้ จะต้ อง
ประกอบด้ ว ยกรรมกำรไม่น้อ ยกว่ำ กึ่ง หนึ่งของคณะกรรมกำรบริ ห ำรทัง้ หมดเข้ ำ ร่ ว มประชุม จึงจะถื อว่ำครบเป็ น
องค์ประชุมในอันที่จะสำมำรถดำเนินกำรใดๆ ดังกล่ำวได้
7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ให้ กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ ท่ำนละ
1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสิทธิออกเสียงชี ้ขำดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. กำรลงมติในเรื่ องใดของคณะกรรมกำรบริ หำร จำต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทังหมดขององค์
้
ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้
9. ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่งจะเรี ยกให้ มีกำร
ประชุม เป็ นกรณี พิเศษต่ำงหำกจำกกำรประชุม ตำมปกติก็ ได้ แต่ ทัง้ นี ้ ต้ องบอกกล่ ำววำระกำรประชุมล่ วงหน้ ำแก่
กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรทำหน้ ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมนัน้
10.คณะกรรมกำรบริ หำร จะแต่งตัง้ คณะทำงำน และ/หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อท ำหน้ ำที่ กลั่นกรองงำนที่ นำเสนอต่ อคณะ
กรรมกำรบริ หำร หรื อเพื่อให้ ดำเนินงำนใดๆ อัน เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบ ตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ
เพื่อให้ ดำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำรภำยในขอบเขตแห่งอำนำจหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริหำรก็ได้
11. ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจ
ช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยู่ภำยใต้ ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนัง สือมอบอำนำจที่ให้ ไว้ และ/
หรื อเป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้ ทั ้งนี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนัน้ จะต้ องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรื อมอบอำนำจช่วงที่
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ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่
อำจมี ค วำมขัดแย้ ง (ตำมที่ นิ ยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน หรื อ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) อำจมีส่วนได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษัทหรื อบริษัทย่อยของบริษัท
(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนี ้
ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3/3

2. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต*

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2/2

ชื่อ

(ลำออกวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562)

3. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3/3

* นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติ แต่งตัง้ นำยเจริ ญ แสงวิชัยภัทร ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทน

โดยมีนำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตั ้ง
ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจำรณำนโยบำยและหลัก เกณฑ์ในกำรสรรหำบุค คลที่มีค ุณ สมบัติเหมำะสม เพื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและ
ผู้ บ ริ ห ำรระดับ สูง รวมทั ้งคัด เลือ กบุค คลและเสนอชื ่อ บุค คลที ่ม ีค ุณ สมบั ต ิเหมำะสมเพื ่อ น ำเสนอต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ หำรระดับสูง รวมถึง
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ก่อนจะมีกำรสรรหำกรรมกำรตำมวำระ
2. พิจ ำรณำทบทวนนโยบำยและหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ กำรกำหนดค่ำ ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมกำรบริ ษัท
และผู้บริ หำรระดับสูง และพนักงำน และมีกำรทบทวนทุกปี
3. ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ น ำเสนอค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริ ห ำรระดับ สู ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ โดยคณะกรรมกำร บริ ษั ท จะเป็ นผู้ อ นุ มั ติ
ค่ ำตอบแทนและผลประโยชน์ ข องผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง ส่ วนค่ ำตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมกำรบริ ษั ท ให้
คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 80
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(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจำนวน 5 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี ้
ชื่อ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ตาแหน่ ง

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

3. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

4. นำยบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

5. นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

โดยมีนำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ จะเลือก
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจ ำรณำกลั่น กรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งโดยรวมของบริ ษัท ซึ่ง ครอบคลุม ถึง ควำมเสี่ย ง
ประเภทต่ำงๆ ที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ย งด้ ำ นกำรเงิน ควำมเสี่ย งด้ ำ นกำรลงทุน และควำมเสี่ย งที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจกำร เป็ นต้ น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ ควำมเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม
3. ดูแ ลและติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งภำยใต้ แ นวทำงและนโยบำยที่ ได้ รั บ อนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วดั ควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมำตรกำรที่จะใช้ ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอเกี่ยวกับกำรบริ หำร กำรดำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของบริ ษัทและ
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้ มีคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยงตำมควำมจำเป็ น และสนับสนุนคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยงในด้ ำนบุคลำกร
งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็ น ให้ สอดคล้ องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบ
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(1.5) ประธานกรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบเป็ นผู้นำคณะกรรมกำรบริ ษัท ตัดสินใจเรื่ องเกี่ยวกั บนโยบำยบริ ษัท เป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ ำยจัดกำร
อันเป็ นผลจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
2. กำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
3. เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ควบคุมกำรประชุมให้ มีประสิทธิภำพ
จัดสรรเวลำประชุมอย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำประเด็นสำคัญอย่ำงรอบคอบ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่
กำหนด และเป็ นไปตำมข้ อบังคับบริษัท
4. พิจำรณำกำหนดวำระกำรประชุมร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำร และให้ เรื่ อ งสำคัญได้ รับกำรบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม ส่งเสริ มให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในกำรมีจริยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
6. สร้ ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร และกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้ บริ หำร รวมถึงระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ ำยจัดกำร
7. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(1.6) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ หำรจัดกำรบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ให้ สอดคล้ องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย ภำยใต้ กรอบอำนำจที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
2. กำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของบริษัท ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน และผลประกอบกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในอันที่จะสนับสนุนกำรดำเนินงำนทุกหน่วยงำนให้ เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
4. ส่งเสริมให้ บริษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และจรรยำบรรณ ภำยใต้ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. บริหำรจัดกำรงำนทรัพยำกรบุคคล กำรคัดเลือกบุคลำกร บริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้
มีศกั ยภำพ
6. บริหำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน กำรใช้ ทรัพยำกร และงบประมำณให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
7. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท บริ ษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนทำหน้ ำที่ในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ำดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมต่ อคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) ทัง้ นี ้ บุคคลที่ ได้ รับกำรแต่งตัง้ ให้ ดำรงต ำแหน่ ง
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กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) และตำมพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้ ยังพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ วย
องค์ประกอบและกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะมีกำรดำเนินกำร ดังนี ้
9.3.1 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ ำงน้ อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่ น้ อ ยกว่ ำกึ่ งหนึ่ งของจ ำนวน
กรรมกำรทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรื อไม่ก็ได้
ในกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทำหน้ ำที่ในกำรสรรหำ
และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ำดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมเกณฑ์คุณสมบัติ
กรรมกำร โดยคำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
วิชำชีพ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน เพศ และพิจำรณำจำกทักษะที่จำเป็ นที่ยงั ขำดอยู่
ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทที่มีประสบกำรณ์
ในธุรกิจที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
กำรสรรหำกรรมกำรใหม่จ ะดำเนิน กำรสรรหำจำกแหล่ง ข้ อมูลหลำยแหล่ง รวมถึงฐำนข้ อมูลกรรมกำรจำก
สถำบันและหน่วยงำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ กรณียังไม่สำมำรถสรรหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร ให้ ใช้ บ ริ ษัท
ที่ปรึกษำภำยนอกได้ โดยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่จะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั ้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
(1) เลือกตั ้งบุคคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีห รื อจะพึงเลือ กตั ้งในครั ง้ นั ้น ในกรณีที่บ ุค คลซึ่งได้ รับ กำรเลือ กตั ้งในลำดับ ถัด ลงมำมีค ะแนนเสีย ง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สำมัญ ประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ต รงเป็ นสำมส่ว นไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับส่ว น
1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้นให้ จบั สลำกกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำม
วำระนัน้ อำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
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9.3.2 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริ ษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดของบริ ษัท และมีจำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมกำรอิสระ เข้ ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริ ษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมำทำหน้ ำที่เป็ นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
บริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อ ง โดยกรรมกำรอิสระ มีค วำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และมีคุณ วุฒ ิกำรศึกษำ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทต่อไป ทั ้งนี ้ หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้ นจำกตำแหน่งก่อนครบ
วำระ คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดข้ ำงต้ นเข้ ำมำดำรงตำแหน่งแทน โดย
กรรมกำรอิสระที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำร
อิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จ ะได้ พ้น จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำ วมำแล้ วไม่น้ อยกว่ำสองปี ก่อ น
วัน ที่ยื่นคำขออนุญ ำตต่อสำนักงำน ทั ้งนี ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ น
ข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริหำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีห รื อ เคยมีค วำมสัม พัน ธ์ ท ำงธุร กิจกับบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี ลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับ สินทรัพ ย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วย เหลือทำง
กำรเงิน ด้ ว ยกำรรับ หรื อ ให้ ก้ ูยืม คำ้ ประกัน กำรให้ สิน ทรัพ ย์เป็ นหลัก ประกัน หนี ส้ ิน รวมถึง พฤติก ำรณ์ อื่น
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สัญญำมีภำระหนีท้ ี่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยละสำมของ
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สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิ บล้ ำนบำทขึน้ ไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทัง้ นี ้ กำรคำนวณ
ภำระหนีด้ ังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำ ด้ ว ยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจ ำรณำภำระหนี ้
ดังกล่ำว ให้ นับรวมภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้ นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
6. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บ ริ กำรทำงวิชำชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บ ริ ก ำรเป็ นที่ป รึกษำกฎหมำยหรื อ ที่ป รึก ษำ
ทำงกำรเงิ น ซึ่ง ได้ รั บ ค่ ำ บริ ก ำรเกิ น กว่ ำ สองล้ ำ นบำทต่ อ ปี จำกบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุม ของบริ ษัท และไม่เ ป็ นผู้ถื อ หุ้น ที่มี นัย ผู้ มีอำนำจควบคุม หรื อ
หุ้น ส่ว นของผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรทำงวิช ำชีพ นัน้ ด้ ว ย เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จำกกำรมีลัก ษณะดัง กล่ำ วมำแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่ำ
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตั ้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกิจ กำรที่มีส ภำพอย่ำ งเดีย วกัน และเป็ นกำรแข่งขัน ที่มีน ัย กับ กิจ กำรของบริ ษัท หรื อ บริ ษัท ย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำ
ที่รับ เงิน เดือ นประจำ หรื อ ถือ หุ้ น เกิน ร้ อ ยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษัท อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน มีวำระอยู่ในตำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี โดยบริ ษ ัท มีน โยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิส ระ ที ่ส อดคล้ อ งกับ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่
15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ได้ รับแต่งตั ้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
2. เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวข้ ำงต้ น และ
2.1 ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และ
2.2 ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
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นอกจำกนี ้ กรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ ด้ ำ นกำรบัญ ชี ห รื อ กำรเงิ น เพี ย งพอที่ จ ะสำมำรถทำหน้ ำ ที่ ใ นกำรสอบทำนควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของ
งบกำรเงิน ได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัท จะพิจ ำรณำคุณ สมบัติในด้ ำ นอื่น ๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบกำรณ์ ในธุรกิจ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และควำมมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
สำหรับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรแต่ง ตั ้งกรรมกำรตรวจสอบ ให้ เ ป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรแต่ง ตั ้ง
กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น ใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
แต่ง ตั ้งบุค คลที ่ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ ว นเป็ นกรรมกำรตรวจสอบเพื ่อ ให้ ก รรมกำรตรว จสอบมีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยบุค คลที่เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่เหลืออยู่ของ
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
9.3.3 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริ หำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
ระดับสูงของบริ ษัทที่สำมำรถบริ หำรงำนในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริ หำรของบริ ษัท และ
สำมำรถกำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
9.3.4 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กำรแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทนของบริ ษัท กระทำโดยแต่งตัง้ กรรมกำรจำนวน
หนึ่ง เป็ นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ ตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนอย่ำงน้ อ ย
จำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนต้ อ งเป็ นกรรมกำรอิส ระ โดยประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ
9.3.5 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษั ทเป็ นผู้แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยพิ จำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรหรื อ ผู้บริ หำร
ระดับสูงของบริษัทในสำยงำนธุรกิจและสำยงำนสนับสนุน เพื่อทำหน้ ำที่พิจำรณำในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับควำมเสี่ยงของบริษัท
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ ำที่ รับ ผิ ด ชอบกำรบริ ห ำรจัด กำรธุ รกิ จ และกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท รวมถึ งกำร
บริ ห ำรงำนบริ ษ ัท ย่อ ยให้ เ ป็ นไปตำมแผนธุร กิจ หลัก ของบริ ษ ัท ตำมมติข องผู้ ถ ือ หุ้ น โดยสุจ ริ ต ภำยใต้ ก ฎหมำย
วัตถุป ระสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงกำรกำกับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบัติตำมกฎระเบียบของตลำด
หลักทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย โดยกำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำรกำกับ ดูแ ลเพื่ อ ควบคุม จัด กำรและ
รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถสรุปเป็ นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีนโยบำยที่จะแต่งตั ้งตัวแทนเข้ ำไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร หรื อผู้บริ หำรในบริ ษัท
ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว ม เพื ่อ ดูแ ลกำรบริ ห ำรงำนของบริ ษ ัท นั น้ ให้ เ ป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษ ัท อย่ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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2. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่ได้ ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ
รวมทังมี
้ กำรกำหนดทิศทำงให้ บคุ คลที่บริษัทแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริหำรในบริ ษัทดังกล่ำวถือปฏิบตั ิ
3. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีกำรควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ย่อย และบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตำมนโยบำย
ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ และงบประมำณ ตำมที่มีกำรพิจำรณำอนุมตั ิไว้
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีก ำรพิจำรณำโครงสร้ ำงองค์กรและกำรบริ หำรจัด กำรของบริ ษัท ย่อยและบริ ษัทร่ ว ม
ให้ มีประสิทธิภำพ และเอื ้อต่อสภำพกำรดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำอนุมัติกำรใช้ จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรื อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ กำรทำรำยกำร
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพ ย์สิน กำรกู้ยืม หรื อ กำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิ น กำรให้ ก้ ูยืมเงิน
กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษัท ที่มีผลต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยั สำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำสอบทำนควำมถูกต้ องเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน สอบทำนระบบ
กำรควบคุม ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรทำรำยกำรเกี่ ยวโยงกัน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบี ยบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทย่อย
และบริษัทร่วม
8. คณะกรรมกำรบริ ษัท มุ่งพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมให้ มีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมกำรบริ ษัท จะได้ รับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจำกบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม และมีกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อวำงแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนต่อไป
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบำยและวิธี ดูแ ลกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรในกำรน ำข้ อ มูล ภำยในของบริ ษั ท ซึ่ งยังไม่ เปิ ดเผยต่ อ
สำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทังกำรซื
้
้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. บริ ษัทกำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำข้ อมูลและกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์ อักษรเพื่อควำม
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย ตำมกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. บริ ษัท ห้ ำมไม่ใ ห้ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร พนักงำน ใช้ ข้อ มูลภำยในที่เ ป็ นสำระสำคัญ ต่อ กำรซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์
ของบริ ษ ัท และมีผ ลต่อ กำรเปลี ่ ย นแปลงรำคำหลัก ทรัพ ย์บ ริ ษ ัท ซึ ่ง ยัง ไม่ได้ เ ปิ ดเผยแก่ส ำธำรณชน เพื ่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง
3. บริ ษัทกำหนดให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ หำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริ หำรในสำยงำนบัญ ชีห รื อกำรเงิน ที่เป็ น
ระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไปหรื อเทียบเท่ำ และพนักงำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้ อมูลภำยใน จะต้ องระงับ
กำรซือ้ และ/หรื อ กำรขำยหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือ นก่อนที่บริ ษัทจะมีกำรเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน หรื อ ข้ อมูลข่ำวสำรที่เป็ นสำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ย นแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ จนกว่ำบริษัทจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในดังกล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ ว
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4. บริ ษัทกำหนดให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ หำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริ หำรในสำยงำนบัญ ชีห รื อกำรเงิน ที่เป็ น
ระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไปหรื อเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งบุคคลดังกล่ำว
รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถืออยู่ มำยังเลขำนุกำรบริ ษัท โดยให้ จดั ทำและนำส่งภำยใน
30 วันทำกำรภำยหลังเข้ ำรับตำแหน่ง นอกจำกนี ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงต้ องแจ้ งเกี่ยวกับกำรซื ้อหรื อ
ขำยหลักทรัพย์ ของบริ ษัททุกครั ง้ โดยแจ้ งอย่ำงน้ อย 1 วันล่วงหน้ ำก่อนทำกำรซือ้ ขำยต่อคณะกรรมกำรหรื อ
ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อ สำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อมีกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วัน
ทำกำร ทังนี
้ ้ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
5. บริษัทกำหนดให้ กรรมกำร จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย มำยังเลขำนุกำรบริษัท
6. บริ ษัท กำหนดให้ ก รรมกำรรำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ และรำยงำนกำรมีส่ว นได้ เ สีย
ให้ ที ่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ทรำบ โดยเลขำนุก ำรบริ ษ ัท เป็ นผู้ จ ดั ท ำข้ อ มูล รำยงำนต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในครำวถัด ไป รวมถึง เปิ ดเผยข้ อ มูล กำรเปลี ่ย นแปลงกำรถือ คร องหลัก ทรัพ ย์ข อง
กรรมกำรและผู้บริ หำรระหว่ำงปี ไว้ ในรำยงำนประจำปี
7. บริ ษั ท ให้ ค วำมสำคัญ ต่ อกำรป้ องกัน กำรใช้ ข้อ มูลภำยในเพื่ อ แสวงหำผลประโยชน์ ในทำงมิ ชอบ หรื อ ท ำให้
ผลประโยชน์ของบริ ษัทลดลง หรื อก่อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ ในนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน สัญญำจ้ ำงแรงงำน และข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
8. บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญ ในกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับ ของลูก ค้ ำ โดยไม่นำสำรสนเทศดังกล่ำวมำใช้
เพื่อ ผลประโยชน์ข องกรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร พนัก งำน และผู้ที่เกี่ย วข้ อ ง เว้ นแต่เป็ นข้ อ มูลที่ ต้ องเปิ ดเผยตำมที่
กฎหมำยกำหนด
9. บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/หรื อ ป้องกัน
กำรเข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัทจำกบุคคลภำยนอก และกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลให้ กับพนักงำนในระดับ
ต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภำยนอกมีส่วนร่ วมในกำรทำงำนเฉพำะกิจเกี่ยวกับข้ อมูลที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและ
อยู ่ร ะหว่ำ งกำรเจรจำ ซึ ่ง เข้ ำ ข่ำ ยกำรเก็บ รัก ษำข้ อ มูล ภำยในอัน อำจมีผ ลต่อ ควำมเคลื ่อ นไหวของรำคำ
หลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษ ัท บุค คลเหล่ำ นั น้ จะต้ อ งท ำสัญ ญ ำเก็บ รัก ษำข้ อ มูล ควำมลับ ( Confidentiality
Agreement) จนกว่ำจะมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต.
11. กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร พนัก งำน ผู้ที ่ฝ่ ำฝื นนโยบำยกำรใช้ ข้ อ มูล ภำยในจะต้ อ งถูก ลงโทษทำงวิน ยั และ/หรื อ
กฎหมำยแล้ วแต่กรณี
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9.6 นโยบายการบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ได้ กำหนดนโยบำยและกรอบปฏิบัติ ในกำรบริ ห ำรจัด กำรด้ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ
เพื่อให้ มีกำรควบคุมกำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและสำมำรถดำเนินงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้ำหมำยทำงธุรกิจสูงสุด และอำนวยควำมสะดวกแก่
พนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ให้ กับองค์กร รวมทัง้ มีกำรควบคุมจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ กับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และภัยคุกคำมต่ำงๆ ทังจำกภำยในและภำยนอก
้
โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. มีกำรแบ่งแยกอำนำจหน้ ำที่ของผู้ปฏิบัติ งำน เพื่อให้ มีกำรสอบยันกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงบุคลำกร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบกำรปฏิบตั ิงำนตลอดกระบวนกำร ในลักษณะที่อำจเป็ นควำมเสี่ ยงให้
เกิดกำรแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงระบบงำนสำรสนเทศโดยมิชอบ
2. มีกำรควบคุมกำรเข้ ำออกและกำรป้องกันควำมเสียหำยศูนย์คอมพิวเตอร์ จำกัดเฉพำะบุคคลที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้
จึงจะสำมำรถเข้ ำออกและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ และให้ มีกำรป้องกันอุบัติภยั ต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึ ้นภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่สำมำรถเป็ นเหตุทำให้ ระบบคอมพิวเตอร์ หยุดทำงำน
3. มีกำรรักษำควำมปลอดภัยข้ อมูล ระบบเครื อข่ำยและคอมพิวเตอร์ โดยให้ มีกำรควบคุมสิทธิ์กำรเข้ ำใช้ งำนของ
พนักงำนแต่ละคนอย่ำงถูกต้ องเหมำะสม มีกำรรักษำควำมปลอดภัยบัญชีรหัสผ่ำนเข้ ำใช้ งำนระบบ มีกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยทำงระบบเครื อข่ำยที่สำมำรถป้องกันกำรถูกคุมคำมจำกภำยนอก
4. มีกำรควบคุมกำรพัฒนำหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระบบงำนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ที่มีกำรแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงถูกดำเนินกำรเป็ นไปตำมควำมต้ องของผู้ใช้ งำนถูกต้ องและครบถ้ วน
5. มีกำรสำรองข้ อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรี ยมพร้ อมในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ ระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
สำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง
6. มีกำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนประจำทำงด้ ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีรำยละเอียดขันตอนปฏิ
้
บตั ิที่ชดั เจนเพื่อให้ มีกำรใช้
งำนระบบคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้ อง มีประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยในกำรรักษำข้ อมูลที่ถูกนำเข้ ำ
ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์
7. มีกำรควบคุมกำรใช้ บริ กำรงำนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกผู้ให้ บริ กำรภำยนอก ตั ้งแต่กำรคัดเลือก กำรทำ
สัญญำกำรรักษำควำมลับข้ อมูล กำรควบคุมบัญชีกำรเข้ ำถึงระบบคอมพิวเตอร์
8. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ มีมำตรกำรควบคุมป้องกันควำมเสี่ยงต่ำงๆ ไม่ให้
เกิดขึ ้น หรื อทำให้ ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทังรั้ บมือกับควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจจะมีขึ ้น
9. พนักงำนจะต้ องใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ไม่กระทำผิดกฎหมำย ไม่
กระทำผิดตำมพระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หรื อเพื่อก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่บคุ คลอื่น
10. พนักงำนของบริษัทต้ องให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม และกำรดำเนินกำรใด ๆ เพื่อควำมปลอดภัยใน
กำรใช้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท
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9.7 นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมสำคัญต่อกำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นสิทธิขั ้นพื ้นฐำนโดยยึด
หลัก ควำมเสมอภำคและเท่ำเทีย มกัน จึงได้ ส่งเสริ ม ให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำนตระหนัก ถึงกำรเคำรพสิท ธิ
มนุษยชน สิทธิหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคำรพและยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ ฐำนของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ำย
2. ให้ ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทัง้ ทำง
วำจำและกำรกระทำ อันเนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงสถำนภำพ เช่น สัญชำติ เพศ อำยุ ศำสนำ ถิ่นกำเนิด ภำษำ
วัฒนธรรม กำรศึกษำ ลักษณะทำงกำยภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมคิดเห็น และควำมเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบตั ิต่อพนักงำนบนพื ้นฐำนของศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ สนับสนุนให้ พนักงำนใช้ สิทธิของตนโดยชอบ
ธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย สิทธิหน้ ำที่ ควำมรับผิ ดชอบ
ของตนเอง รวมถึงกำรเคำรพในสิท ธิแ ละหน้ ำ ที่ข องบุค คลอื่น และกำรสร้ ำ งควำมสัม พัน ธ์อ นั ดีระหว่ำ งกัน
เพื่อให้ พนักงำนใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ
4. รักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่กระทำกำรละเมิดข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหำผลประโยชน์
โดยมิชอบจำกข้ อมูล กำรเก็บข้ อมูล กำรเปิ ดเผยหรื อกำรนำข้ อมูลไปใช้ ต้องได้ รับกำรยินยอมจำกเจ้ ำของข้ อมูล
เว้ นแต่เป็ นกำรกระทำที่ชอบด้ วยกฎหมำย ข้ อบังคับ หรื อระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนกำรติดตำมกำกับดูแล กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน มิให้ กระทำกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
9.8 นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผลงำนและลิขสิทธิ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัท หรื องำนที่ใช้ สำหรับบริ ษัท
ผลงำนและลิขสิทธิ์เหล่ำนัน้ ถือเป็ นของบริ ษัท ต้ องส่งมอบให้ กับบริ ษัท ไม่ว่ำข้ อมูล ผลงำนหรื อลิขสิทธิ์ที่เก็บ
ไว้ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแ ลกำรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ สิ ท ธิ บัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ และทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำของบริ ษั ท เพื่ อ รั ก ษำ
ผลประโยชน์และป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์จำกบุคคลอื่น
3. ใช้ งำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ เป็ นไปตำม “ระเบียบกำรใช้ งำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ อย่ำง
ปลอดภัย ” และพระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแล
กำรใช้ ง ำนโดยฝ่ ำยเทคโนโลยีส ำรสนเทศของบริ ษ ัท อำทิเช่น กำรใช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ต้ อ งผ่ำ นกำร
ตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้ องโดยฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ หำกบริ ษัทตรวจพบกำรกระทำที่
ไม่ถูกต้ อง ถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินัยบริ ษัท
4. ปฏิ บัติ ต นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำและลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น กฎหมำยเกี่ ย วกั บ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ กฎหมำยเกี่ยวกับ สิทธิบ ตั ร กฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้ อง และ
ส่งเสริ มให้ มีกำรฝึ กอบรมให้ ควำมรู้กบั พนักงำนในด้ ำนกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ
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5. กำรน ำผลงำนหรื อ ข้ อ มูลอัน เป็ นสิ ทธิ ของบุค คลภำยนอก ที่ ได้ รับ มำหรื อ ที่ จ ะน ำมำใช้ ภำยในบริ ษั ท จะต้ อ ง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผู้อื่น
9.9 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีจริ ยธรรม จรรยำบรรณ
และอยู่ภำยใต้ กรอบของกฎหมำย และให้ ควำมสำคัญกับกำรสนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ในอันที่จะ
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ สังคม และควำมมัน่ คงของประเทศ บริ ษัทได้ ประกำศเจตนำรมณ์เข้ ำร่ วมเป็ น
สมำชิก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต และก ำหนดนโยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต ใน
จรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำมสุจริ ต โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยวำงพืน้ ฐำน
ระบบกำรควบคุมภำยในให้ มีประสิทธิภำพ สร้ ำงจิตสำนึกให้ กับบุคลำกรภำยในบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และมีคณ
ุ ธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ สร้ ำงจิตสำนึก ค่ำนิยมแก่พนักงำนในกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริต เคำรพกฎระเบียบ กฎหมำย ข้ อบังคับ นโยบำยต่ำงๆของบริษัท
2. จัดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สำมำรถกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง และป้องกันควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรติดตำมโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. พั ฒ นำระบบควบคุ ม ภำยในที่ ค รอบคลุ ม เรื่ อ งต่ ำ งๆ ได้ แ ก่ กำรเงิ น กำรบั ญ ชี กำรเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กระบวนกำรอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบภำยใน กำรติด ตำมและกำรประเมินผล เพื่อรำยงำนให้
ผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
4. สื่อสำร เผยแพร่ ให้ ควำมรู้ แก่พนักงำน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ ำที่ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ ทุกฝ่ ำยปฏิบัติให้
เป็ นไปตำมนโยบำย ผ่ำนอินทรำเน็ตภำยใน บอร์ ดกิจกรรม และมีกำรจัด หลักสูตร กำรบริ หำรควำมเสี่ยงและ
ป้ องกัน กำรทุจ ริ ต ให้ ก ับ ผู้ บ ริ ห ำรและหัว หน้ ำ งำน รวมถึง กำรบรรจุเรื่ อ งนโยบำยกำรต่อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต ใน
หลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงำนใหม่อีกด้ วย
5. ไม่สนับสนุนกำรเสนอหรื อให้ ค่ำอำนวยควำมสะดวกหรื อสินบนใดๆแก่บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้ ผ้ ูนนกระท
ั้
ำ
หรื อละเว้ นกำรกระทำใดที่ผิดกฎหมำยหรื อโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
6. ไม่เรี ยกรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจให้ ปฏิบัติหน้ ำที่ในทำง
มิชอบ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ เว้ นแต่ในเทศกำลซึ่งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ ซึ่งควรเป็ นสิ่งที่ไม่ใช่ตวั เงินและมี
มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
7. จัดช่ องทำงรับ แจ้ งเบำะแส กำรกระทำที่ สงสัย ได้ ว่ำเป็ นกำรทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น ที่เกิด กับ บริ ษั ท ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อ ม ผ่ำ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ เลขำนุก ำรบริ ษ ัท หรื อ antifraud@mono.co.th และก ำหนด
มำตรกำรคุ้ม ครองผู้ให้ ข้ อมูล รัก ษำข้ อ มูลของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นควำมลับ โดยไม่ให้ ได้ รับ ควำมเดือ ดร้ อน หรื อ
ควำมไม่ช อบธรรม อัน เกิด จำกกำรแจ้ ง เบำะแส มีก ระบวนกำรในกำรสืบ สวน กำหนดบทลงโทษผู้ก ระท ำ
ควำมผิดตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงำนหรื อองค์กรต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรป้ องกันและสนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
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ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562 บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้ ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็ นสมำชิกแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต เป็ นสมัยที่ 2 ตำมมติคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ประจำไตร
มำส 2/2562 พร้ อมทังเข้
้ ำรับใบประกำศรับรองจำกกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี
9.10 ค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด และสำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีต่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ประเภท

ค่ าตอบแทน (บาท)

ค่ำสอบบัญชี

5,521,000

ค่ำบริกำรอื่น

รวม

5,521,000

9.11 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท
ในปี 2562 บริษัทนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีกำรทบทวน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็ นประจำทุกปี และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนของธุรกิจ เพื่อให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยบริษัท และเพื่อพัฒนำสู่ควำมยัง่ ยืน ดังมีรำยละเอียด ต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. บริษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ำรับกำรเลือกเป็ นกรรมกำร รวมทังกำรส่
้
งคำถำมล่วงหน้ ำสำหรับกำรประชุม ตั ้งแต่ 4 ตุลำคม 2562 – 31 ธันวำคม
2562
2. บริ ษั ทจัดกำรประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 ซึ่งบริ ษัทได้ ปฏิบัติตำมกฎของ
ตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งบริ ษัทมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสำรประกอบ (ดังที่ปรำกฎอยู่ในนโยบำย) ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 21 วัน โดยไปรษณี ย์
ลงทะเบียน และนำเสนอไว้ บนเว็บไซต์บริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยมีกรรมกำรบริ ษัททุกท่ำน
เข้ ำร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมครบองค์ประชุม
3. บริษัทได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมอย่ำงทัว่ ถึง ก่อนลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมแต่ละวำระ และนับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง โดยในวำระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิอ อกเสียงลงคะแนน และวำระอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ให้ ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 92

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

4. บริ ษัทได้ รำยงำนสถำนะผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ งแก่ผ้ ูถือหุ้นของ
บริ ษัท มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และส่งรำยงำนภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริ ษัทดำเนินกำรเผยแพร่ ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมหลักเกณฑ์
ที ่ก ำหนด รวมถึ งเผยแพร่ ข้ อ มูลข่ ำ วสำรผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.mono.co.th โดยมี ก ำรเปิ ดเผยข้ อ มูล
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณกรรมกำรและผู้บริ หำร ในหมวด “กำรกำกับดูแลกิจกำร” และ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำร ข้ อมูลทำงกำรเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ ” และบริ ษัทมีช่องทำงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อย
สำมำรถติดต่อสอบถำมข้ อมูลได้ ทำง E-mail : ir@mono.co.th
6. นโยบำยเรื่ องกำรดูแ ลกำรใช้ ข้ อมูลภำยใน สำมำรถดูร ำยละเอีย ดได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูลประจำปี
(แบบ 56-1) ข้ อ 9.5 กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และทำงบริ ษั ทส่ งจดหมำยแจ้ งเตื อนไม่ ให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำร เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญต่อกำรซื ้อขำยหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน หรื อข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์
7. กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง มีกำรรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ สำนักงำน ก.ล.ต. และมี
กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย ตำมที่บริ ษัทกำหนด
ในปี 2562 บริ ษัทได้ รับกำรประเมิน คุณ ภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เป็ นกำร
ประเมินคุณภำพทังก่
้ อนกำรประชุม กำรจัดประชุม และภำยหลังกำรประชุม ซึ่งบริ ษัททำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็ นปี ที่หก
ติดต่อกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม และให้ ควำมสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ในแง่กำรดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริ ษัทมี
หน่วยงำนบริ กำรลูกค้ ำ Customer Service ซึ่งเป็ นตัวกลำงในกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรสินค้ ำบริ กำรของบริ ษัท รับข้ อ
ร้ องเรี ยน และช่วยประสำนงำนในกำรแก้ ไขปั ญหำต่ำงๆของลูกค้ ำ ในส่วนของกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัทเปิ ดช่องทำง
ในกำรรั บเรื่ องเกี่ ยวกับบรรษัทภิบำลของบริ ษัทผ่ำน “CG Hotline” ซึ่งในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทยังไม่มี ผ้ ูมีส่วนได้ เสียแจ้ ง
ข้ อร้ องเรี ยนใดๆผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ รับรำงวัลกำรเปิ ดเผยข้ อมูลควำมยัง่ ยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2562 ที่จดั
โดยสถำบันไทยพัฒน์
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัท เปิ ดเผยข้ อ มูลสำคัญ ทัง้ ข้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้ อ ง ครบถ้ วน และ
เท่ำเทียมกัน ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อส่งเสริ มควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และมี
กำรเผยแพร่ ข้ อมูลบนเว็บ ไซต์ของบริ ษัท อย่ำ งสม่ำ เสมอ รวมถึงมีก ำรสื่อสำรกับ นัก วิเ ครำะห์ และสื่อ มวลชนในกำร
เผยแพร่ ผลประกอบกำร และทิศทำงกำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท มีน โยบำยให้ ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท รำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ โดย
เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นผู้จดั ทำสรุปข้ อมูลรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบในครำวถัดไป รวมถึง กำรถือ
ครองหลักทรัพ ย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ทั ้งนี ้ กำรเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2562 ข้ อมูลปรำกฎอยู่ใน
หัวข้ อโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นและกำรจัดกำร
สรุ ปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
ชื่อ – สกุล

จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.*

กำรเปลี่ยนแปลง สัดส่วนกำรถือหุ้น

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2562 (%)

2,267,361,980**

2,231,361,980

36,000,000

65.32

12,900,000

12,900,000

-

0.37

6,600,000

6,600,000

-

0.19

4. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์

10,185,000

9,635,000

550,000

0.29

5. นำยซัง โด ลี

13,000,000

13,100,000***

(100,000)

0.37

6. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

-

-

-

-

7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

-

-

-

-

1,500,000

1,500,000

-

0.04

1. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน

6,600,000

6,600,000

-

0.19

2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

1,602,900

1,602,900

-

0.05

3. น.ส.ปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์

2,050,000

2,050,000

-

0.06

4. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

1,000,000

1,000,000

-

0.03

830,000

900,000

(70,000)

0.02

กรรมการ
1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ
ผู้บริหาร

5. น.ส.ปวีณำ พูนพัฒนสุข
*

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 3,471,029,658 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 3,471,054,038 หุ้น

**

จำนวนหุ้นของคุณพิชญ์ โพธำรำมิก รวมจำนวนหุ้นที่อยู่ในบัญชีนิติบคุ คลต่ำงประเทศ 36,000,000 หุ้น

*** จำนวนหุ้นของคุณซัง โด ลี ปี 2561 รวมจำนวนหุ้นที่อยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก 100,000 หุ้น
**** ในปี 2562 ไม่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 14 ท่ำน
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ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (MONO-W1)
วันครบกำหนดอำยุ และวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย : 17 ตุลำคม 2562
จำนวน ณ

จำนวน ณ

กำรเปลี่ยนแปลง

18 ต.ค. 2562**

31 ธ.ค. 2561*

เพิ่ม / (ลด)

807,694,165

807,694,165

-

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

-

-

-

3. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

-

3,214,286

(3,214,286)

4. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์

-

750,000

(750,000)

9,000,044

3,992,944

5,007,100

6. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

-

-

-

7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร

-

-

-

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

-

-

-

3,214,286

3,214,286

-

2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

-

1,442,858

(1,442,858)

3. น.ส.ปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์

-

-

-

4. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

16

30,016

(30,000)

-

-

-

ชื่อ – สกุล
กรรมการ
1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

5. นำยซัง โด ลี

ผู้บริหาร
1. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน

5. น.ส.ปวีณำ พูนพัฒนสุข
*

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร (ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ) ณ 31 ธันวำคม 2561 รวม 1,352,353,083 หน่วย

** จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดั สรร (ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ) ณ 18 ตุลำคม 2562 (วันสิ ้นสุดกำรแปลงสภำพ) รวม 1,352, 329,062 หน่วย
*** ในปี 2562 ไม่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 14 ท่ำน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน จำกกรรมกำรทังหมด
้
9 ท่ำน กรรมกำรอิสระ
ทัง้ 3 ท่ำน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท โดยมีคุณสมบัติตำมข้ อกำหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรบริหำรงำนตรวจสอบ
2. คณะกรรมกำรบริ ษัทแยกอำนำจหน้ ำที่และบทบำทของประธำนกรรมกำรกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรไว้ อย่ำง
ชัดเจน ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน ประธำนกรรมกำรไม่ได้ ร่วมบริ หำรงำนปกติ แต่ให้ กำรสนับสนุนและคำแนะนำ
ในกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรอย่ำงสม่ำเสมอ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรบริษัทภำยใต้ กรอบอำนำจที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทังนี
้ ้
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรมีมติแต่งตั ้งประธำนกรรมกำร ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระแทนประธำน
กรรมกำรเดิมที่ลำออก
3. บริษัทแบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร ไว้
อย่ำ งชัด เจน มีก ำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำ ที่แ ละวงเงิ น อนุม ัติข องฝ่ ำยบริ ห ำรในแต่ล ะระดับ ไว้ เ ป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรอย่ำงชัดเจน
4. บริ ษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยำบรรณสำหรับ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน เพื่อเป็ นหลักในกำรดำเนิน
ธุรกิจ และเป็ นควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ โดยเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ปี 2562 7 ครัง้ เพื่อพิจำรณำวำระประจำของแต่ละไตรมำส และมีกำร
จัด กำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ห ำรคณะกรรมกำรบริ ห ำร 23 ครั ง้ เพื่ อ อนุ มัติ งบประมำณกำรด ำเนิ น งำน
รั บ ทรำบผลกำรด ำเนิ น งำนและกำรบริ ห ำรงำน รวมถึ ง มี ก ำรกระจำยและแบ่ ง อ ำนำจหน้ ำที่ ใ ห้ กั บ
คณะอนุกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจำรณำวำระตำมอำนำจหน้ ำที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้ อมูล ติดตำมกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้ กำรบริหำรงำน และกำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำ
6. บริ ษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท กำรประเมินตนเองของกรรมกำร กำรประเมิน
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประเมินประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ปี ละ 1 ครัง้ ตำมแบบประเมินที่ปรับปรุงจำก
ศูน ย์พ ฒ
ั นำกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรบริ ษ ัท จดทะเบีย น ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยจัด ท ำขึ ้น เพื ่อ เป็ น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ ไขกำรดำเนินงำนต่อไป
ทัง้ นี ้ ในส่วนของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทำงคณะกรรมกำรบริ ษัทยังไม่ได้ มีกำรกำหนดนโยบำยจำกัด
จำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกำรจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรไว้
ในนโยบำย เนื่องมำจำกเล็งเห็นว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้ อุทิศเวลำกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำร ในกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรงำน และผลกำรดำเนินงำนเป็ นอย่ำงดี และแม้ ว่ำทำงบริ ษัท
ไม่ได้ มีกำรจัดตั ้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร (CG Committee) แยกออกมำอย่ำงชัดเจน แต่มีหน่วยงำนภำยใน คือ
ฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งดูแลกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง ดูแล
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร หลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ฯลฯ และรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ด้ ำนกำกับดูแลกิจกำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
กลุ่มบริ ษัทโมโน โดยคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ได้ วำงนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรภำยใต้ บรรษัทภิบำลที่ดี ยึดมัน่
คุณธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย และดำเนินงำนโดยตั ้งอยู่บนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำธุรกิจให้ เติบโต ด้ วยตระหนักดีว่ำบริ ษัทเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ในฐำนะผู้นำด้ ำนสื่อที่
สำมำรถเข้ ำถึงกลุ่มคนในทุกระดับ กลุ่มบริษัท โมโน สนับสนุนให้ กลุ่มธุรกิจขององค์กร มีบทบำทสำคัญในกำรนำศักยภำพ
บุคลำกร ทรัพยำกร เข้ ำมำมีส่วนสร้ ำงสรรค์โครงกำรหรื อกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้ แนวคิด “ร่ วมกันให้ ช่วยกันทำ” (Giving
and Helping) โดยนำบริ บท Creating Shared Value (CSV) เป็ นหนึ่งฟั นเฟื องช่วยขับเคลื่อนเสริ มสร้ ำงแผนงำนด้ ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม และพร้ อมร่ วมมือกับเครื อข่ำยทัง้ ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำ
สังคม ดำเนินงำนเพื่อประโยชน์อย่ำงสูงสุด ซึง่ เป็ นกำรสร้ ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้ อมกับสังคมอย่ำงมัง่ คง

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมของกลุ่มบริษทั โมโน
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ วำงนโยบำยกำรดำเนิน งำนด้ ำนควำมรับผิด ชอบต่อ สังคมตำม หลักกำร 8 ข้ อ ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษัทโมโน มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำธุรกิจให้ เจริ ญเติบโต ควบคู่กับ กำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักจริ ยธรรม
ควำมเป็ นธรรม เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิทั ้ง นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้
กำรเคำรพต่อกฎหมำย เพื่อให้ กำรดำเนิน ธุรกิจเป็ นไปอย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อ ควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย ผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรทำงำน
อย่ำงมุ่งมัน่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กลุ่มบริ ษัท ให้ ควำมสำคัญต่อกำรปลูกฝั ง กำรป้องกันและกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต เสมอมำ โดยได้ มีกำรวำง
ระบบป้องกัน แก้ ไข และกำหนดบทลงโทษกำรทุจริ ตคอรัปชั่นในองค์ กรอย่ำงเป็ นรูปธรรม ตำมที่ปรำกฏในกฎข้ อบังคับ
บริษัท และข้ อปฏิบตั ิของพนักงำน ทังนี
้ ้ นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ปรำกฎอยู่ในหัวข้ อกำกับดูแลกิจกำร
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ด้ วยกำรคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัท ได้ วำงแนวทำงในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่ำนกำรปฏิบตั ิ
อย่ำ งเท่ำ เทีย มกัน ทั ้งในด้ ำนกำรดูแ ลพนัก งำน ลูก ค้ ำ ผู้ถือ หุ้น และผู้ม ีส่ว นเกี่ย วข้ อ งต่ำ งๆ ทั ้งนี ้ นโยบำยด้ ำนสิท ธิ
มนุษยชน ปรำกฎอยู่ในหัวข้ อกำกับดูแลกิจกำร
4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่ างเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษัทโมโน ให้ ควำมสำคัญกับพนักงำนเป็ นลำดับต้ นๆ โดยดูแลทัง้ กำรบริ หำรค่ำจ้ ำง ควำมเป็ นอยู่
สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน สวัสดิกำร กำรพัฒนำฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน และกำรให้ โอกำสกำรเติบโตไปพร้ อม
องค์กร และปฏิบตั ิด้วยควำมเป็ นธรรม ภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
นอกจำกนี ้ บริษัทมีช่องทำงให้ พนักงำนสำมำรถแจ้ งปั ญหำและข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแู ล
เรื่ องนัน้ ๆ รวมถึงกำรแจ้ งกำรกระทำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้ งผ่ำนผู้บังคับบัญ ชำต ำมลำดับชัน้ หรื อผ่ำน
ทรัพยำกรบุคคล ด้ วยวำจำ หรื อเป็ นลำยลักษณ์ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริษทั จะดำเนินกำรหำข้ อเท็จจริง
เพื่อหำทำงแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทำผิด และบริ ษัทจะให้ ควำมคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้แจ้ ง
และมิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน
นโยบายด้ านการบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้ ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร บริ ษัทปฏิบตั ิภำยใต้ ข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในส่วนของกำร
จ้ ำงงำน มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ซึ่ง
สะท้ อนเป้ำหมำยธุรกิจของบริษทั ในรอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมสำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวัดผลงำนของแต่ละ
หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ในส่วนของสวัสดิกำร บริ ษัทจัดหำสวัสดิกำรที่สนับสนุนทั ้งด้ ำนควำมมัน่ คง สุขภำพ และสร้ ำง
ควำมสุขให้ กับพนักงำน อำทิ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภำพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิกำรเงินกู้ยืม
งำนเลี ้ยงสังสรรค์ในโอกำสต่ำงๆ กิจกรรมที่สร้ ำงคุณ ธรรม จริ ยธรรม อำทิ งำนทำบุญ ประจำเดือนเกิด งำนช่วยเหลือ
สังคมต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงกำลังใจให้ กับพนักงำน
นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริษัทมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมำย มำตรฐำนสำกล และข้ อกำหนดอื่นๆ ที่นำมำประยุกต์เพื่อสร้ ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในที่ทำงำน โดยบริษัท
ส่งเสริ มให้ เกิดกำรมีส่วนร่ วมของพนักงำน และถือเป็ นหน้ ำที่รับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จ ะสร้ ำงสภำพแวดล้ อมกำร
ทำงำนที่ดีร่วมกัน
บริษัทพร้ อมสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม พัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้และสร้ ำงจิตสำนึก
ด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน ทังนี
้ ้ ในปี 2562 ไม่ปรำกฎว่ำมีอตั รำกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
หรื ออัตรำกำรเจ็บป่ วยเนือ่ งจำกกำรทำงำน
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นโยบายด้ านการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ทมี น โยบำยที่ จะพัฒ นำศัก ยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนักงำนอย่ ำงต่อ เนื่ อง ด้ วยบริ ษั ท
ตระหนักถึงควำมสำคัญด้ ำนบุคลำกรเสมอว่ำเป็ นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็ นรำกฐำนของควำมสำเร็ จ บริ ษัทจึงมุ่งมั่น
พัฒนำให้ เป็ น “องค์ กรแห่ งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้ อมทังปลู
้ กฝั งวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กนั ไป โดย
บริษัทได้ จดั รูปแบบกำรพัฒนำเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
กลุ่มบริ ษัท โมโน มุ่งสร้ ำงสรรค์สินค้ ำและบริ กำรที่ได้ มำตรฐำน โดยเฉพำะข้ อมูลควำมบันเทิงที่มีคุณภำพ
และสำมำรถสร้ ำงควำมสุขให้ กับลูกค้ ำ ผ่ำนกำรคัดสรรข้ อมูลที่เหมำะสมและเป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ ำทุกกลุ่ม และดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้ อม
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท โมโน ไม่ได้ มีผลกระทบในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมโดยตรง แต่กำรดูแลรักษำสิ่ง แวดล้ อมเป็ น
หนึ่งใน เป้ำหมำยหลักที่บริษัทมุ่งสนับสนุน กลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม ใน 2 มิติ
1) มิติด้ ำ นอนุรัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม 2) มิต ิด้ ำนกำรปลูก ฝั งจิต สำนึก รัก สิ่งแวดล้ อ ม โดยมีก ำรจัด กิจ กรรมทั ้งภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ด้ วยสำนึกในกำรเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม กลุ่มบริ ษัท โมโน พยำยำมเข้ ำไปมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำชุมชุน
ในบริ เวณใกล้ เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดำน เพรำะเชื่อว่ำชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้ เกิดสังคมคุณ ภำพ และนำไปสู่
ควำมเจริญรุ่งเรื องของประเทศตำมลำดับ
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
ในโลกยุคปั จจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วตำมกระแสของเทคโนโลยี จำกกำรที่ทำงกลุ่มบริ ษัท
โมโน มีธุรกิจหลักด้ ำนสื่อดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย ที่มีควำมหลำกหลำย ทำให้ ใช้ ประโยชน์จำกสื่อที่มีในกำรส่งเสริมกำร
ประชำสัม พัน ธ์ งำนด้ ำนควำมรับ ผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมของกลุ่ม บริ ษัท แสวงหำแนวร่ วมจำกภำยในและ
ภำยนอก อีก ทั ้ง เป็ นกระบอกเสีย งให้ ก ับ โครงกำรหรื อ กิจ กรรมอื ่น ๆ ที ่ม ีส่ว นช่ว ยให้ ส งั คมน่ำ อยู่ นอกจำกนี ้ยัง น ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ ในกำรบริ หำรจัด กำรงำนภำยในองค์กร ให้ มีควำมทัน สมัย ลดกำรใช้ ทรัพ ยำกรต่ำงๆ และ
ควบคุมต้ นทุนให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
เป้าหมายการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
 เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจิตสานึก สร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจในวัตถุประสงค์กำรทำประโยชน์เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมที่ถกู ต้ องแก่พนักงำน หรื อผู้เข้ ำร่วมกิจกรรม และ เน้ นกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมด้ วยควำมสมัครใจ
 เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่ องทางสื่อ สร้ างเครือข่ ายจิตอาสา สร้ ำงช่องทำงเพื่อสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร โครงกำร กิจกรรม ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร กระจำยข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ
ให้ ได้ อย่ำงทัว่ ถึง และสร้ ำงพันธมิตร เพื่อรวมเป็ นเครื อข่ำยจิตอำสำ ทังภำครั
้
ฐ ภำคเอกชน ค่ำยอำสำจำก
สถำนศึกษำต่ำงๆ ลูกค้ ำ ประชำชนทัว่ ไป เพื่อผสำนควำมร่วมมือกันสร้ ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม
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กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ได้ ว ำงแผนโครงกำรและงบประมำณประจ ำปี ในกำรท ำกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม ชุม ชน และ
สิ่งแวดล้ อม โดยแต่ละธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษัท ได้ มีบทบำทในกำรสนับสนุน และช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
ตำมควำมเชี่ยวชำญของแต่ละธุรกิจ และด้ วยควำมเป็ นธุรกิจสื่อ ทำให้ บริ ษัท สำมำรถใช้ ช่องทำงต่ำงๆ ที่หลำกหลำย
ในกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์โครงกำรต่ำงๆ โดยมีโครงกำรที่แต่ละธุรกิจเข้ ำไปมีส่วนร่วม
10.2 การดาเนินงาน และการจัดทารายงาน
กระบวนการการจัดทารายงาน
ในกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ ยึดตำมหลักกำร 8 ข้ อ ที่จดั ทำโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียซึ่งประกอบด้ วย ลูกค้ ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน และสังคมโดยรวม
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จดั ทำแผนงำนโครงกำรและดำเนินงำนจัดกิจกรรมด้ ำนสังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นประจำทุกปี โดยมีควำม
สอดคล้ องกับนโยบำยที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น
การดาเนินงาน
ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท โมโน ได้ ดำเนินงำนด้ ำนกิจกรรมเพื่อสังคม ตำมหลักกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี ้
 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษัทโมโน มุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้ หลักจริ ยธรรม ควำมเป็ นธรรม เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมั่น
ให้ กบั นักลงทุนและผู้ถือหุ้น ควบคู่กบั กำรพัฒนำธุรกิจให้ เจริญเติบโต โดยมีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้ อง โปร่งใส ภำยใต้ กฎหมำย
และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรทำงำน
อย่ำงมุ่งมัน่ ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นสืบไป
 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ทเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 3/2559
และในไตรมำสที่ 2/2562 ได้ ผ่ำนกำรต่ออำยุและรับรองกำรเป็ นสมำชิกสมัยที่ 2 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัท
มุ่งมัน่ ที่จะบริหำรงำนอย่ำงโปร่ งใส และต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชันทุกรูปแบบมำโดยตลอด โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ
ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต ซึง่ สื่อสำรข้ อมูลให้ กบั ผู้บริหำรและพนักงำน ผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน จัดฝึ ก อบรมให้ ควำมรู้
กับพนักงำน และกำรปฐมนิเทศให้ กบั พนักงำนใหม่
ตลอดจนกำรสื่อสำรนโยบำยสู่ภำยนอก กำรสนับสนุนให้ ค่คู ้ ำทำงธุรกิจประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ ำน
ทุจริตกับทำงบริษัท กำรสื่อสำรนโยบำยให้ และรับของขวัญไปยังคู่ค้ำ และทำงเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใต้ หวั ข้ อ “กำรกำกับ
ดูแลกิจกำร” คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ ควำมสำคัญในกำรจัดทำประเมินควำม
เสี่ยงด้ ำนต่ำงๆ กำรควบคุมภำยในและบริ หำรควำมเสี่ยงอยู่เสมอ กำรติดตำมกำรปฏิบตั ิของส่วนงำนต่ำงๆ ทัง้ ส่วนงำน
ขำยและกำรตลำด ส่วนงำนจัดซื ้อและทำสัญญำ และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรบันทึกกำรเก็บรักษำข้ อมูล
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โดยมี ก ำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน อีก ทัง้ กำรที่ บ ริ ษั ท ท ำธุ รกิจ ด้ ำ นสื่ อ จึ งมี ส่วนช่ ว ย
สนับสนุนภำครัฐในกำรให้ ข่ำวสำรข้ อมูล และกิจกรรมด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็ นองค์กรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ และ
หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ เพื่อช่วยสร้ ำงจิตสำนึกที่ดีในเรื่ องดังกล่ำว สำหรับช่องทำงรับเรื่ องร้ องเรี ยน บริ ษัทมีช่องทำงรับ
เรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ และกำรแจ้ งเบำะแสในพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ต ทัง้ จำกพนักงำนเอง
และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น โดยในปี 2562 ไม่พบรำยงำน หรื อกำรกระทำผิดเกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่ม
บริษัท

 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ซึ่ง
ถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน โดยส่งเสริมให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิงำนโดยคำนึงถึงกำรเคำรพ
สิท ธิ มนุษ ยชน สิท ธิ ห น้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบ ที่ มี ต่อ ตนเอง บุคคลอื่ น และผู้มี ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย นอกจำกนัน้ ยัง
เสริ มสร้ ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ด้ วยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทังเรื
้ ่ องของเชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สี
ผิว เพศ ฯลฯ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทำกำรละเมิดข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหำผลประโยชน์โดยมิ
ชอบจำกข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมทังวำงแนวทำงกำรติ
้
ดตำมกำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและกำรปฏิบตั ิงำนของ
พนักงำน มิให้ เข้ ำข่ำยกำรกระทำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักควำมเสมอภำคดังกล่ำว
 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษัทโมโน ให้ ควำมสำคัญกับพนักงำนเป็ นลำดับต้ นๆ โดยดูแลทัง้ กำรบริ หำรค่ำจ้ ำง ควำมเป็ นอยู่
สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน สวัสดิกำร กำรพัฒนำฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน และกำรให้ โอกำสกำรเติ บโตไปพร้ อม
องค์กร และปฏิบตั ิด้วยควำมเป็ นธรรม ภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
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นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ ส่ ง เสริ ม กำรศึก ษำเพื่ อ พัฒ นำควำมรู้ และศัก ยภำพด้ ำ นต่ ำ งๆ และจัด รู ป แบบ
กำรเรี ยนรู้ และกำรพัฒนำที่เหมำะสม ดังนี ้
• การเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ และลงมือทางานจริ ง (Experience) เป็ นกำรสอนงำนและถ่ำยทอด
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหัวหน้ ำงำน และสนับสนุนให้ พนักงำนกล้ ำคิดและทำสิ่งใหม่ๆในงำน หรื อเรี ยกว่ำ On the
job training ซึง่ จะนำไปสู่กำรพัฒนำตนเองอย่ำงแท้ จริง
• การถ่ ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนทุก
ระดับที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนต่ำงๆ ได้ ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้ แก่ Tutor
(แบบห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจำรณำตำมเนือ้ หำควำมรู้ ที่นำเสนอ และควำม
เชี่ยวชำญนันๆ
้ ของผู้ถ่ำยทอด
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูบังคับ บัญ ชำ และเพื่ อนร่ วมงำน ได้
แนะนำ (Coaching) และให้ คำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรติชม และคำแนะนำใน
กำรทำงำนร่วมกัน ผ่ำนกำรประชุมและช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
• การศึกษาหาความรู้ และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมำะสม ตำมควำม
ต้ องกำรของแต่ละหน่วยงำน และเปิ ดโอกำสให้ แต่ละระดับตำแหน่งเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรที่จำเป็ นและเหมำะสม
ต่อกำรทำงำน และพร้ อมสนับสนุนกำรจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ ำงเครื่ องมือบริ หำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนำกำรเรี ยนรู้เพื่อนำไปต่อยอดกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ ในปี 2562 บริ ษัทได้ จดั สรรงบประมำณด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 0.9 ล้ ำนบำทและ
มีพนักงำนเข้ ำร่ วมกำรฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นประมำณร้ อยละ 74.67% ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
นอกจำกนี ้ ยังสนับสนุนให้ พนักงำนเข้ ำร่ วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆทั ้งภำยในและภำยนอกองค์กร
เช่น กำรแข่ง ขัน แบดมิน ต นั “ทีว ีส ำม คั คีค พั ครั ง้ ที ่ 4” , กำรแข่ง ขัน แบดมิน ตัน ภำยใน “Mono Badminton
Championship ครัง้ ที่ 2" และกำรแข่งขันบำสเกตบอลภำยใน “Mono Street-Basketball 3x3” เป็ นต้ น
 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
กลุ่ม บริ ษั ท โมโน ตระหนัก ดี ว่ำ ในกำรสร้ ำงสรรค์สื่อ และข้ อ มูลควำมบัน เทิ งนัน้ ต้ อ งควบคู่ไปกับ ควำม
รับผิดชอบต่อผู้บริ โภค บริ ษัทจึงมุ่งมั่นนำเสนอทัง้ สำระ ควำมรู้ และควำมบันเทิง ให้ สนองตอบตำมควำมต้ องกำรของ
ผู้บริโภคให้ มำกที่สดุ รวมทังให้
้ ควำมสำคัญกับข้ อมูลที่ถกู ต้ องเหมำะสม และพร้ อมรับเรื่ องร้ องเรี ยน ช่วยเหลือ แนะนำกำร
ใช้ งำนบริ ก ำรและแก้ ปั ญ หำที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก ำรของบริ ษั ท อย่ ำงดี ที่ สุด โดยบริ ษั ท มี ห น่ วยงำนหรื อ
ผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้ ำและผู้บริ โภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center, เว็บมำสเตอร์ ,
เจ้ ำหน้ ำที่ดแู ลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค เป็ นต้ น
ในฐำนะผู้ให้ บริกำรสื่อต่ำงๆ บริษัทยังเป็ นสื่อกลำงในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร โครงกำรเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สังคมได้ รับทรำบและช่วยเหลือ รวมถึงช่วยสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรทำควำมดีต่ำงๆ เช่น ช่วง
“Big Hero พลังคนดี” ในรำยกำร “ทันข่ำวเช้ ำ” ซึง่ นำเสนอเรื่ องรำวของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
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ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้ รับรำงวัลกิตติกรรมประกำศ (Sustainability
Disclosure Acknowledgement) ในพิ ธี ม อบรางวั ล การเปิ ดเผยข้ อมู ล ความยั่ งยื น (Sustainability Disclosure
Award) ประจาปี 2562 จัดโดยสถำบันไทยพัฒน์

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม เป็ นหนึ่งในเป้ำหมำยหลักของบริษัท โดยเน้ นใน 2 มิติ คือ
1) มิติด้ำนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สำหรับภำยในบริ ษัทได้ ปลูกฝั งให้ พนักงำนใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม อำทิ กำรใช้ กระดำษสองหน้ ำ กำรนำอุปกรณ์กำรออกกิจกรรมมำดัดแปลงและนำกลับมำใช้ ใหม่ กำร
ใช้ วสั ดุที่ไม่เป็ นพิษต่อ สิ่งแวดล้ อม และกำรบริ หำรจัดกำรภำยใน กำรนำระบบเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ ำมำใช้ ในกำรทำงำน
นอกจำกจะช่วยลดต้ นทุน ยังสำมำรถช่วยลดกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้ ด้วย โดยในปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มีธุรกิจใดในกลุ่ม
บริษัทที่ทำให้ เกิดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
2) มิติด้ำนกำรปลูกฝั งจิตสำนึกรักสิง่ แวดล้ อม บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงำนและศิลปิ นของบริษัท
เข้ ำ ร่ ว มทำกิจ กรรมเพื่อ สิ่ง แวดล้ อ มทัง้ ในส่วนที่จัด โดยบริ ษัท และเครื อ ข่ำ ยพัน ธมิต รทำงธุร กิจ และสร้ ำงจิต สำนึก
รั ก สิ่ งแวดล้ อ มในวงกว้ ำ ง ไปสู่ เยำวชน ประชำชนทั่ว ไป โดยสนับ สนุ น โครงกำรค่ ำ ยเยำวชนอนุ รัก ษ์ ธ รรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ครัง้ ที่ 40 จัดโดยชมรมอนุรักษ์ ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ฝ่ ำยพัฒนำสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิต
คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วันที่ 8-16 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำห้ วยกุ่ม
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษ ัท ตระหนัก ถึง กำรเป็ นส่ว นหนึ่ง ของสัง คม จึงได้ ร่ว มพัฒ นำชุม ชนทั ้งบริ เวณใกล้ เคีย ง และในถิ ่น
ทุรกันดำร โดยกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ คุณภำพ
ชีวิตของเด็กและเยำวชนมำโดยตลอด สำหรั บปี นี ้ บริ ษัทยังคงดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
ให้ เข้ มแข็งและยัง่ ยืน
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กลุ่มบริษัท โมโน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม โดยให้ กำรสนับสนุนในหลำกหลำยด้ ำน
1) ด้ ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ ดำเนินกำรสร้ ำงอำคำรเรี ยนให้ กบั โรงเรี ยนในชนบทมำอย่ำงต่อเนื่ อง กำร
จัด โครงกำรสอนบำสเกตบอลให้ กับโรงเรี ยนมำกมำย กำรสนับ สนุนกำรแข่งขันกี ฬำต่ำงๆ และกำรให้ เงิน ช่วยเหลื อ
โครงกำรหรื อกิจกรรมของสถำบันศึกษำ
2) ด้ ำนกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส บริษัทบริจำคเงินให้ กบั สถำนสงเครำะห์ และมูลนิธิต่ำงๆ อำทิ ผู้ประสบ
อุทกภัย ณ พื ้นที่อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี, มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก ,เครื อข่ำยเยำวชนพัฒนำศักยภำพ Youth
for Next Step ฯลฯ
 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุ่มบริษัทโมโน ให้ ควำมสำคัญกับนวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม ด้ วยกำรใช้ ประโยชน์จำกธุรกิจ
สื่อที่มีอยู่ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมในด้ ำนต่ำงๆ ดังนี ้
เรำได้ พฒ
ั นำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลประเทศไทย โดย บริ ษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด ได้
จัดตังสโมสรบำสเกตบอล
้
และส่งทีม โมโน แวมไพร์ ได้ เป็ นตัวแทนประเทศไทย เข้ ำร่วมแข่งขันบำสเกตบอล “ASEAN
Basketball League 2019-2020” (ABL 2019-2020) และจัดลีกกำรแข่งขันในประเทศ ร่ วมกับเครื อข่ำยพันธมิตรต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำผู้เล่นระดับเยำวชน ณ สนำม GSB Stadium 29 และปี 2562 บริษัทได้ จดั ทำแอปพลิเคชัน “MONO
VAMPIRE” และ TPBL เพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทำงเผยแพร่ ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของทีมบำสเกตบอล

นอกจำกนี ้ ยังเปิ ดโครงกำรคลินิกบำสเกตบอล MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝั นยัดห่วงเยำวชน
ไทย เพื่อส่งรุ่นพี่ นักกีฬำทีมชำติ สอนกำรเล่นบำสเกตบอลตั ้งแต่ระดับพื ้นฐำน ไปจนถึงเทคนิคพิเศษต่ำงๆ ให้ กับน้ องๆ
นักเรี ยนทัว่ ประเทศ ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ได้ จดั โครงกำรทังหมด
้
16 ครัง้ รวมมีนกั เรี ยนเข้ ำร่ วมโครงกำรกว่ำ 2,500 คน จำก
หลำกหลำยโรงเรี ยน อำทิ
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-

โรงเรียนธรรมมิสลำม มูลนิธิ จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสำคร
โรงเรียนสมุทรสำครวิทยำลัย จังหวัดสมุทรสำคร
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดป่ ำสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนบ้ ำนห้ วยไร่สำมัคคี จังหวัดเชียงรำย
โรงเรียนฟำกกว๊ ำนวิทยำคม จังหวัดพะเยำ
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภ์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษำพัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนส้ มป่ อยพิทยำคม จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนคุรุรำษฎร์ รังสฤษฏ์ จังหวัดรำชบุรี
โรงเรียนเทศบำล 4 ระบบสำธิตเทศบำลเมืองลพบุรี
โรงเรียนพิบลู วิทยำลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนภำชี "สุนทรวิทยำนุกลู " จังหวัดอยุธยำ

-

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสุธีวิทยำ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยำ" จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนหนองโดนวิทยำ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสองคอนวิทยำ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนวังม่วงวิทยำคม จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนบ้ ำนหมอ "พัฒนำนุกลู " จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนบ้ ำนท่ำมะปรำงวิทยำ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
โรงเรียน เสำไห้ ”วิมลวิทยำนุกลู ” จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม จังหวัดสระบุรี
วิทยำลัยเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนหนองแซงวิทยำ จังหวัดสระบุรี

สำหรับสื่อออนไลน์เว็บไซต์ Mthai.com จัดกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริ มงำน
วัฒนธรรม มูลนิธิฮว่ั เคี ้ยวป่ อเต๊ กเซี่ยงตึง๊ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกวดหนังสั ้น "ไทยดี มีมำรยำท" เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ เยำวชน ประพฤติตนตำมหลักมำรยำท และกำรใช้ ภำษำไทยอย่ำ งถูกต้ อง

และจัดกิจกรรม

ประกวดหนังสั ้นร่วมกับ สำนักงำน กสทช. ในโครงกำร "อัปคลิปพิชิตแสน ซีซนั่ 5 - สร้ ำงสรรค์หรื อทำลำยอยู่ที่ปลำยนิ ้ว"
เพื่อสนับสนุนให้ เยำวชน สร้ ำงสรรค์หนังสั ้นที่มีเนื ้อหำในกำรรณรงค์ หรื อเตือนสติผ้ ใู ช้ สื่อออนไลน์ในปั จจุบนั
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10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
นับตั ้งแต่เริ่ มดำเนินกิจกำร กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท โมโน ยังไม่พบประเด็นกำรสร้ ำงผลกระทบต่อควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทยังคงสำนต่อนโยบำยด้ ำนกำรพัฒ นำชุมชนและสังคม ในปี 2561 บริ ษัทมุ่งเน้ นดำเนินงำนพัฒ นำด้ ำน
กำรศึกษำแก่เยำวชน และส่งเสริมสุขภำวะ โดยมีโครงกำรต่ำงๆ ดังนี ้
- โครงกำรสร้ ำงอำคำรเรี ยนโมโน กรุ๊ป 10 ศูนย์กำรเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ ำนดงตำหวำน อำเภอกุด
ข้ ำวปุ้น จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึง่ บริษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนอำคำรเรี ยนแก่โรงเรี ยนต่ำงๆ ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 10
- โครงกำร ซ่อม - สร้ ำงสนำมบำสเกตบอล ครัง้ ที่ 5 ณ โรงเรี ยนบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี สะเกษ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภำวะชุมชน และพัฒนำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล
- โครงกำร “มอบหน้ ำแป้นบำสเกตบอลทัว่ ประเทศ” โดยในปี 2562 ได้ มอบหน้ ำแป้นบำสเกตบอล รวม 75 คู่
- โครงกำรกำรแข่งขันบำสเกตบอล PBF Basketball Dream 3x3 ประจำปี 2562
- กิจกรรม “Big Cleaning Day คืนพื ้นที่ส่ชู มุ ชน” ภำยใต้ โครงกำร “คูโบต้ ำ พลังใจสู้ภยั น ้ำท่วม” ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษัท สยำมคูโบต้ ำ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด เพื่อร่วมฟื น้ ฟู
เยียวยำผู้ประสบอุทกภัย ณ พื ้นที่อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
- กิจ กรรมบริ จำคโลหิ ต กับ ซีรีส์ “รสริ น ล่ ำแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ณ ศูน ย์ บ ริ ก ำรโลหิ ต แห่ งชำติ
สภำกำชำดไทย ถนนอังรี ดนู งั ต์
- กิจกรรมสันทนำกำรและบริ จำคสิ่งของ อุปกรณ์ กำรเรี ยนเพื่อน้ องๆผู้ด้อยโอกำส โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดำร
ร่ ว มกับ รำยกำร “จำนยักษ์ ” ทำงเว็บ ไซต์ Seeme.me ในเครื อกลุ่ม บริ ษั ท โมโน ณ โรงเรี ย นวัด ฉัต รทอง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ และโรงเรี ยนบ้ ำนกล้ วย จังหวัดสุพรรณบุรี
- งำนทำบุญทอดผ้ ำป่ ำสำมัคคี เพื่อพัฒนำวัดทรำยงำม และเพื่อกำรศึกษำ - รักษำนักบวชอำพำธ ณ วัดทรำยงำม
จังหวัดจันทบุรี
- งำนท ำบุญ ทอดกฐิ นสำมัคคีเพื่ อสร้ ำงอุโบสถ เสนำสนะ และซือ้ ที่ดิ นเข้ ำออกวัด ณ วัด พุท ธพรหมยำน
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ
รวมถึง บริ ษัทได้ ให้ กำรสนับสนุนช่วยเหลือผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบันกำรศึกษำ
รวมถึงมูลนิธิ ชมรม สมำคม และองค์กรต่ำงๆ อำทิ
-

โครงกำร Heart Heroes ฮี โร่ ค นใหม่ หัว ใจแข็ ง แรง จัด โดย มูลนิ ธิ โรงพยำบำลเด็ ก
โครงกำร "ค่ ำ ยอำสำพัฒ นำชนบท ปี ที่ 29" จัด โดย ชุม นุม วิ ศ วฯอำสำ มหำวิ ท ยำลัย เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้ ำ พระนครเหนื อ
โครงกำรค่ ำ ยรณรงค์ ป้ องกัน โรคพิ ษ สุน ัข บ้ ำ จัด โดย ชมรมต่ อ ต้ ำ นโรคพิ ษ สุน ัข บ้ ำ ฝ่ ำยวิ ช ำกำร
สโมสรนิ สิต คณะสัต วแพทยศำสตร์ จุฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลัย
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-

โครงกำรค่ ำ ยผู้ นำเยำวชนต้ น แบบ “เก่ ง ดี มี จิ ต อำสำ” ประจำปี 2562 จัด โดย เครื อ ข่ ำ ยเยำวชน
พัฒ นำศัก ยภำพ Youth for Next Step (องค์ ก รสำธำรณประโยชน์ )
โครงกำรเสริ ม สร้ ำงทัก ษะกำรประกอบอำชี พ ครอบครั ว เด็ ก กำพร้ ำ จัด โดย มูล นิ ธิ อ ะมี รุ ล มุอ มิ นี น
เพื่ อ เด็ ก กำพร้ ำ 3 จัง หวัด ชำยแดนภำคใต้ ร่ ว มกับ มหำวิ ท ยำลัย รำชภัฏยะลำ
โครงกำรแข่ ง ขัน ว่ ำ ควำมในศำลจ ำลอง ประจำปี 2562 จัด โดย ศำลทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำและ
กำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศกลำง และองค์ ก รเครื อ ข่ ำ ย
โครงกำรแข่งขันเดิน-วิ่งหุบป่ ำตำดมำรำธอน ครัง้ ที่ 2 เทิดไท้ สมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั และสมเด็จพระรำชินี ใน
รัชกำลที่ ๑๐ รำยได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำย ช่วยเหลือโรงเรี ยนในจังหวัดอุทยั ธำนี ,โรงพยำบำล และผู้พิกำร
วำรสำรเสนำรั ก ษ์ เ หล่ ำ แพทย์ ฉบับ พิ เ ศษ ครบรอบ 109 ปี 23 ตุล ำคม 2562 วัน สวรรคตใน
พระบำทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่หัว เพื่ อ น้ อ มรำลึก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุณ
สนับ สนุน ที ม กอล์ ฟ กำรกุศ ล กำรแข่ ง ขัน กอล์ ฟ กำรกุศ ล ชิ ง ถ้ ว ยพระรำชทำนพ ระบำทสมเด็ จ พระ
เจ้ ำ อยู่หัว จัด โดย สมำคมนัก เรี ย นเก่ ำ เยอรมัน ฯ ร่ ว มกับ มูลนิ ธิ วัฒ นธรรมไทย-เยอรมัน
สนับ สนุน ที ม บำสเกตบอล โรงเรี ย นยุว ฑูต ศึก ษำพัฒ นำ เชี ย งใหม่
สนับ สนุน กิ จ กรรมของที ม จัก รยำน ศูน ย์ ฝึกกี ฬ ำวำรี ภิร มย์ (หนองจอก) ในปี 2562

ปี 2562 บริ ษัทยังคงให้ กำรสนับสนุนชมรมวิ่ง (MONO Runner) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ พนักงำนวิ่งเพื่อ
สุขภำพ และสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงพนักงำน โดยมีงำนวิ่งที่บริษัทให้ กำรสนับสนุน และ/หรื อ สนับสนุนชมรมวิ่งให้
เข้ ำร่วมงำน ดังนี ้
-

AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2019
งำน CHONGKHO RUN 2019
งำน เดิน-วิ่งหุบป่ ำตำดมำรำธอน ครัง้ ที่ 2
งำน 12 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2019
งำน Bangsaen21 Half Marathon
งำน Bangsaen42 Chonburi Marathon 2019
งำน Aloha Run Pak Nam Pran 2019
งำน Khaoyai Half Marathon 2019
งำน สุโขทัยมำรำธอน 2019
งำน อยุธยำมำรำธอน 2019

-

งำน Cold Night Run 2 (2019)
งำน Batman Pattaya Night Run
งำน Give and Run "Fun 2 Share 2019"
งำน Singha Series 4 RUN
งำน Run For Heroes
งำน KILO RUN
งำน Generali Selfie Run 2019
งำน Pakchong Cowboy Run 2019
งำน Active Run @ป้อมพระจุลจอมเกล้ ำ 2019
"วิ่งตำมรอยประวัติศำสตร์ ร.ศ.112 ปี ที1่ ”

โดยรำยละเอียดรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็ม รวมถึงรำยละเอียดข่ำวของกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถ
ติดตำมเพิ่มเติมได้ ที่ www.mono.co.th/corporate-social-responsibility/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยัง่ ยืน บริษัทได้ แต่งตั ้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทำหน้ ำที่สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุ มภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม มีควำมเชื่อถือได้
ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย มำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ ใน
ประเทศ และระดับสำกล
บริ ษัทได้ นำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ของสำนักงำน กลต. ตำมแนวทำงของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มำใช้ เป็ นแนวทำงในกำรประเมิ น
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำแบบประเมินที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำร และมีกำรซักถำมข้ อมูล
จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็ นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2563 ที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุมครบถ้ วน ได้ ทำกำรประเมินโดยซักถำม
ข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร และกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในทัง้ 5 ด้ ำน โดยสรุ ป
สำระสำคัญได้ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดเป้ ำหมำยกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชัด เจน ก ำหนดวิ สัย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ กำรวำงแผนงำนและ
งบประมำณให้ สอดคล้ องกับเป้ำหมำย มีกำรจัดกำรโครงสร้ ำงองค์กรให้ สอดคล้ องกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ และกำหนด
อำนำจควำมรับผิดชอบ และกำรวำงแผนด้ ำนบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรณยำบรรณต่ำงๆ เพื่อให้ องค์กรมีกำรควบคุมภำยในที่ดี และกำรเติบโตอย่ำง
ยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ย ง ประกอบด้ วยผู้บริ หำรระดับสูงจำกภำยในกลุ่มบริ ษัท ทำหน้ ำที่
พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ประเมินประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำม
และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
• พิจำรณำอนุมตั ิและทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของธุรกิจ
กำหนดควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็ นกรอบในกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
• วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ ำน ทังปั
้ จจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจ วำงแผน
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบ โอกำสกำรเกิดทุจริ ต เพื่อจัดลำดับ
ควำมเสี่ยง ตระหนักถึงสัญญำณหรื อรำยกำรผิดปกติต่ำงๆ เพื่อหำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทีเ่ หมำะสม
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• เข้ ำเป็ นสมำชิกโครงกำรกำรสร้ ำงแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต และมีแผนกำร
ตรวจสอบและควบคุมควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พร้ อมทังสื
้ ่อสำรให้ พนักงำนรับทรำบนโยบำยและ
แนวปฏิบตั ิ
• ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้
• กำกับดูแลบริษัทย่อย ให้ อยู่ภำยใต้ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีมำตรฐำน
ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบตั ิงาน
บริ ษัทมีนโยบำยและระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนต่ำงๆ มีกำรกำหนดอำนำจหน้ ำที่
และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ำยบริหำรแต่ละระดับอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่กำรอนุมตั ิออกจำกกำรบันทึก
รำยกำรบัญชีและข้ อมูล และหน้ ำที่กำรดูแลจัดเก็บทรั พย์สินเพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีกำรพัฒนำกิจกรรม
ควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ ตรวจสอบได้ ง่ำย บริ ษัทมีมำตรกำรควบคุมกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ให้
ดำเนินกำรตำมระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่กำหนดไว้ และป้องกันไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทมีกำรตัดสินใจบนพื ้นฐำนของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมีควำมถูกต้ อง เหมำะสม อย่ำงเพียงพอ และนำมำใช้ ได้
ทันต่อเวลำ บริ ษัทมีกำรกำหนดช่องทำงและกระบวนกำรสื่อสำรข้ อมูลทังภำยใน
้
และภำยนอกบริ ษัทที่เหมำะสม เพื่อให้
สำมำรถสื่อสำรข้ อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ครบถ้ วนและทันเวลำ
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริ ษัทกำหนดให้ มีระบบกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบ ให้ เหมำะสมและทันต่อ
เวลำ รวมถึงกำหนดให้ มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ น
ประจำทุกไตรมำส
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีระบบกำรควบคุม ภำยในและกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงที่เพียงพอและเหมำะสม กับกำรดำเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทจัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในและบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ
ในกำรปฏิบตั ิงำน รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยบริ หำร ให้ ควำมสำคัญ กับกำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ดูแลกำรควบคุมภำยในให้ เพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิ จ ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้ องและเชื่อถือได้
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12. รายการระหว่ างกัน
สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษทั ย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ ในปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึง่ สำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ความสัมพันธ์
- JAS กับบริษทั มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึง่ ถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 64.29 และถือหุ้นใน JAS ร้ อยละ 56.37

(มหำชน) (“JAS”)
- บริษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จำกัด (“TTTI”)

- บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JASTEL”)

- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“PA”)

-

- บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จำกัด (“JINET”)

-

- บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์ วิส จำกัด (“ACES”)

-

TTTI ประกอบธุรกิจให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตครบวงจร
TTTI กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้ อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้ อยละ 99.87 โดย ACU เป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00
JASTEL ประกอบธุรกิจให้ บริกำรวงจรเช่ำ และบริกำรรับ - ส่งข้ อมูลภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
JASTEL กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมำรีน เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำกัด (“JSTC”) ร้ อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00
JASTEL ประกอบธุรกิจให้ บริกำรวงจรเช่ำ และบริ กำรรับ-ส่งข้ อมูลภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
PA ประกอบธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ และให้ บริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
PA และบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้ อยละ 53.85 และร้ อยละ 46.15 ตำมลำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00
JINET ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตรำยบุคคล (Individual) บริ กำรอินเทอร์ เน็ตสำหรับ
ลูกค้ ำองค์กร (Corporate) บริกำร Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ
JINET กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 98.33
ACES ประกอบธุรกิจให้ บริกำรระบบสื่อสำรโทรศัพท์ทกุ ประเภทขำย/ปลีก/ให้ เช่ำอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม
ACES กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
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
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 110

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

2. บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์ จำกัด (“GS”)

- GS ประกอบธุรกิจรับซื ้อวัสดุที่ใช้ แล้ ว และแปรสภำพวัสดุที่ใช้ แล้ วโดยผ่ำนกรรมวิธีเพื่อนำกลับมำใช้ ใหม่
- GS และบริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยนวมินทร์ ประสพเนตร เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน GS และบริษัท รวมทังนำยนวมิ
้
นทร์
ประสพเนตร เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้ อยละ 59.96

3. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ

- มูลนิธิฯ เป็ นมูลนิธิที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรำ โดยได้ รับกำรรับรองให้ เป็ นองค์กำรสำธำรณกุศลจำกกรมสรรพำกร
- มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ มีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นรองประธำนกรรมกำรใน มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็กและคนชรำ
- บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

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

- PINVEST ประกอบกิจกำร ซื ้อ ขำย เช่ำ ให้ เช่ำ อสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์
- PINVEST และบริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน
PINVEST โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99

หมำยเหตุ
ท่ำนสำมำรถติดตำมรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันย้ อนหลัง 3 ปี ได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี 2559 – 2561 ที่เว็บไซต์ของบริษัท
https://www.mono.co.th/th/นักลงทุนสัมพันธ์/รำยงำนประจำปี /
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกัน โดยเป็ นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่เป็ นธรรม ดังนี ้
1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1.บริษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จำกัด

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริษัทและบริษัทย่อยให้ บริกำรสือ่ โฆษณำบนเว็บไซต์,นิตยสำร,
วิทยุ และ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI
- บริ ษัทย่อยให้ บริ กำรลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ แก่ TTTI

28.42
13.64

กำรให้ บริ กำรสื่อโฆษณำ และให้ บ ริ กำรใช้ ลิ ขสิทธิ์ภำพยนตร์ ดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อเป็ นช่องทำงในกำร
โปรโมทบริกำรของ TTTI โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้ บริ กำรแก่
ลูกค้ ำรำยอื่นทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริษัทและบริษัทย่อย จ่ำยค่ำเช่ำพื ้นที่วำงเครื่องเซิร์ฟเวอร์
(Co-Location)

7.18

กำรเช่ำพื ้นที่วำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ดงั กล่ำว เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย TTTI
เป็ นผู้ให้ บริ กำรอิ น เทอร์ เน็ ตครบวงจร ที่ มี ควำมพร้ อมด้ ำนระบบ และ
อุปกรณ์ ต่ ำงๆ (Infrastructure) ให้ บริ กำรเชื่อมต่ อสัญญำณอินเทอร์ เน็ ต
ควำมเร็ วสูง รวมทัง้ มีบริ กำรให้ เช่ำพืน้ ที่วำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็ นห้ องที่มี
ลักษณะเฉพำะให้ แก่กลุ่มบริ ษัท โดยรำคำค่ำบริกำรเป็ นรำคำตลำด ดังนัน้
จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุตธิ รรม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวโยงกันให้ แก่ TTTI ดังนี ้

11.24

กำรใช้ บริ กำรสัญ ญำณอิน เทอร์ เน็ต ควำมเร็ วสูงดังกล่ำว เป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็ นผู้ให้ บ ริ กำรอิน เทอร์ เน็ ต ครบวงจร ที่ มีค วำม
พร้ อมด้ ำนระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ(Infrastructure) รวมทังมี
้ สำนักงำน
ตังอยู
้ ่ภำยในอำคำรเดียวกัน ทำให้ มีควำมสะดวกในกำรดูแล และกำร
ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงประกอบกับอัตรำค่ำบริ กำรเทียบเคียง
ได้ กับ รำคำบริ กำรของผู้ป ระกอบกำรรำยอื่น ดังนัน้ จึ งเห็ น ว่ ำ กำรท ำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

1) ค่ำใช้ สญ
ั ญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงเพื่อใช้ ในธุรกิจสื่อ
ทีวี, ธุรกิจโมบำยอินเทอร์ เน็ต และธุรกิจสื่อวิทยุ
2) ค่ำใช้ สญ
ั ญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ ในสำนักงำน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1.บริษัท ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จำกัด (ต่อ)

2.บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

ลักษณะรายการระหว่ างกัน
- บริ ษั ท จ่ำยค่ ำ บริ กำรโทรศัพท์ พื น้ ฐำนให้ แ ก่ TTTI เพื่อด ำเนิ น
ธุรกิจโดยบริ ษัท ใช้ เลขหมำยเพื่องำน Call center และบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยใช้ บริ กำรเลขหมำยเพื่องำนสื่อสำรที่เกี่ยวข้ อง
กับงำนสำนักงำน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.46

กำรใช้ บริกำรโทรศัพท์พื ้นฐำนดังกล่ำว เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ และอัตรำ
ค่ ำ บริ ก ำรเป็ นอัต รำตลำดและเที ย บเคี ย งได้ กั บ กำรใช้ บ ริ ก ำรของ
ผู้ ประกอบกำรภำยนอกอื่ น ๆ จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัท และบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำใช้ บริ กำรโครงข่ำยโทรคมนำคม
ให้ แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่ำยจำกอำคำรจัสมินถึง DTAC
(รังสิต)

0.16

กำรใช้ บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย
JASTEL เป็ นผู้ให้ บริกำรรับส่งข้ อมูล ผ่ำนเคเบิลใยแก้ ว (Fiber Optic) ที่
มีค วำมพร้ อมด้ ำ นระบบ และอุป กรณ์ เชื่อมโครงข่ำ ยต่ ำงๆ โดยรำคำ
ค่ำบริ กำรใกล้ เคียงกับอัตรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัทจ่ำยให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริกำร
รำยอื่นที่ให้ บริ กำรในลักษณะเดียวกัน ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยจ่ ำ ยค่ ำ เช่ำ พื น้ ที่ ว ำงเครื่ อ งเซิร์ฟ เวอร์
(Co-Location) ให้ แก่ JASTEL

2.31

ค่ ำ เช่ ำพื น้ ที่ ว ำงเครื่ องเซิ ร์ฟ เวอร์ ดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรธุ รกิจปกติ โดย
JASTEL เป็ นผู้ให้ บ ริ ก ำรอิน เทอร์ เน็ ต ครบวงจร มีระบบ และอุป กรณ์
ต่ำงๆ (Infrastructure) และมีบริ กำรให้ เช่ำพืน้ ที่วำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง
เป็ นห้ องที่ มีลักษณะเฉพำะให้ แก่บ ริ ษัท โดยรำคำค่ ำบริ กำรเป็ นรำคำ
ตลำด ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำ
ยุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 113

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
รั บ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

14.65

กำรให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทดังกล่ำวเป็ นรำยกำรปกติของกลุ่มบริ ษัท

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยอำคำร เช่น ค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำ
รักษำควำมปลอดภัย, ค่ำบริ กำรที่จอดรถ ซึง่ เป็ นกำรจ่ำยตำม

โดย PA เป็ นเจ้ ำของอำคำรจัส มิ น อิน เตอร์ เนชั่น แนล ทำวเวอร์ และ

สัญญำ

เรี ยกเก็บค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมมำตรฐำนเดียวกับผู้เช่ำรำยอื่น
ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

4. บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จำกัด

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทจ่ำยค่ำบริ กำรInternet Corporate Leased Line ให้ แก่

0.18

JINET

กำรให้ บ ริ กำร Internet Corporate Leased Line ดังกล่ำวเป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติ โดย JINET เป็ นผู้ให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตครบวงจร ที่มีควำม
พร้ อมด้ ำนระบบ และอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ (Infrastructure) โดยรำคำ
ค่ ำ บริ ก ำรเป็ นรำคำตลำด ดั ง นั น้ จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

5. บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริ ษัทให้ บริ กำรพัฒนำและดูแลระบบ Website, Application

0.31

กำรให้ บ ริ กำรพัฒ นำ และดูแ ลระบบ Website, Application ดังกล่ำ ว

บน Online แก่ JAS โดยเรี ยกเก็บ ค่ ำ พัฒ นำและดูแ ลระบบ

เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ ของบริ ษัท โดยมีกำรคิด รำคำเช่น เดียวกับ กำร

ตำมใบรำคำ (Price List)

ให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำรำยอื่นทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 114

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
6. กลุ่มบริษัท JAS ได้ แก่ TTTI, JINET,
JASTEL, ACU และ PA

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริษัทย่อยได้ เงินสนับสนุน (Sponsor) ในกำรจัดงำนกิจกรรม

9.30

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับ สนุน ธุรกิจ ปกติ ของบริ ษัท เพื่อเป็ น
ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงำน โดยมีกำร
คิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำรำยอื่น ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำร
ทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

7. บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์ จำกัด

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริ ษัทย่อยมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ ำยหนังสือเก่ำในลักษณะ

0.07

กำรขำยเป็ นเศษกระดำษเพื่อนำไปทำลำย โดยรำคำขำยสูง

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ และมีรำคำเท่ำกับรำคำตลำด
ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

กว่ ำรำคำที่ บ ริ ษัท ย่อยจำหน่ ำยให้ แก่คู่ค้ ำรำยอื่น และไม่ต่ ำ
กว่ำรำคำตลำด

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์ วิส จำกัด

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำบริ กำรไฟฟ้ำสำรอง สำหรับห้ องสตูดิโอที่ใช้
ถ่ำยทำรำยกำรต่ำงๆ

0.89

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยปกติ และมีอตั รำค่ำบริกำรเท่ำกับ
รำคำตลำด ดังนัน้ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี
รำคำยุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 115

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำพืน้ ที่เพื่อเป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำน

40.79

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

เช่ าพืน้ ที่
ของกลุ่มบริษัท

เป็ นเจ้ ำของอำคำรจัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ บริ กำรให้ เช่ำพื ้นที่
อัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็ นตำมมำตรฐำนเดียวกับผู้เช่ำรำยอื่น ดังนัน้
จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

2.มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริษัทจ่ำยเงินบริจำคให้ แก่มูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนกำรก่อสร้ ำง

2.35

อำคำรโรงเรียน เป็ นสำธำรณกุศล

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุนในกำรทำ CSR ของบริษัท ซึง่ เป็ น
รำยกำรค่ำใช้ จ่ำยปกติ

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

1. บริษัท พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด

ลักษณะรายการระหว่ างกัน
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษั ท ย่ อ ยจ่ำ ยค่ ำ เช่ ำ กล้ อ งให้ แ ก่ PINVEST เพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินธุรกิจ โดยมีอตั รำเทียบเคียงกับอัตรำค่ำบริ กำรที่กลุ่ม
บริษัทจ่ำยให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริกำรรำยอื่น

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2562
รับ/ใช้ ไป

15.00

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ และมีอตั รำค่ำบริกำรเช่ำ ซึ่งเป็ น
รำคำที่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 116

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

บริษัทผู้สอบบัญชี

2560

นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ

5874

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

2561

นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ

5874

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

2562

นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ

5874

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร สำหรับ ปี 2560-2562 ผ่ำ นกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีข้ ำงต้ น
ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ งบกำรเงินปี
2560-2562 ของบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ
งบกำรเงินสำหรับปี 2560-2562 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี เงื่อนไขต่องบกำรเงินที่ ตรวจสอบและมี
ควำมเห็น ว่ำ งบกำรเงิน ของบริ ษ ัท ได้ แ สดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนิ น งำน กำรเปลี ่ย นแปลงส่ว นของผู้ ถือ หุ้น และ
กระแสเงินสด สำหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ หน้ ำ 117

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2562
ล้ านบาท

ปี 2561
%

ล้ านบาท

ปี 2560
%

ล้ านบาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว - เงินฝำกธนำคำร
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ค่ำใช้ จ่ำยล่วงหน้ ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

44.83
0.24
330.61
16.34
66.94

0.99
0.01
7.28
0.36
1.47

91.23
0.24
448.13
16.53
69.31

1.58
7.77
0.29
1.20

17.51 0.39
57.32 1.25
533.79 11.75

38.81
75.56
739.81

0.67
1.31
12.82

129.83 2.26
0.23 0.00
492.66 8.59
10.50 0.18
72.59 1.26
23.51 0.41
96.82 1.70
826.14 14.40

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ้ำประกัน
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

39.61
0.88
712.97
2,282.81
592.86
300.53
79.33
4,008.99
4,542.78

0.87
0.02
15.69
50.25
13.05
6.62
1.75
88.25
100.00

62.60 1.09
732.36 12.70
2,572.81 44.63
1,328.01 23.04
245.45 4.26
84.04 1.46
5,025.27 87.18
5,765.08 100.00

46.06
46.83
760.55
2,258.10
1,456.79
258.97
83.16
4,910.46
5,736.60

0.80
0.82
13.26
39.36
25.39
4.51
1.46
85.60
100.00

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ หน้ ำ 118

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

ปี 2562
ล้ านบาท

ปี 2561
%

ล้ านบาท

ปี 2560
%

ล้ านบาท

%

หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกธนำคำร
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

185.87
358.36

4.09
7.89

221.86
423.61

3.85
7.35

120.00
319.04

2.09
5.56

ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ค้ำงจ่ำย
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

300.79
21.84
0.39
110.14
977.39

6.62
0.48
0.01
2.43
21.52

109.64
6.78
15.64
1.34
89.51
868.38

1.90
0.12
0.27
0.02
1.55
15.06

81.89
206.18
6.60
3.40
65.29
802.40

1.43
3.59
0.12
0.06
1.14
13.99

1,333.82
844.06
18.39
51.86
7.48
2,255.61
3,123.99

23.14
14.64
0.32
0.90
0.13
39.13
54.19

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
0.15
38.26
52.25

6.02
63.02

519.70
339.07
3,440.90

5.91
59.98

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
1,233.08 27.14
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
212.18
4.67
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ค้ำงจ่ำย
16.22
0.36
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
86.39
1.90
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
5.83
0.13
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
1,553.70 34.20
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
2,531.09 55.72
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
486.30
ทุนจดทะเบียน
347.11
7.64
ทุนออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว
3,633.01 79.97
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
51.97
1.14
จัดสรรเพื่อสำรองตำมกฎหมำย
(1,865.88) (41.07)
ยังไม่ได้ จดั สรร
(154.52) (3.40)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
2,011.69 44.28
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
4,542.78 100.00
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

486.30
347.10
3,632.95

51.97
0.90
(1,238.98) (21.49)
(151.95) (2.64)
2,641.09 45.81
5,765.08 100.00

51.97
0.91
(941.58) (16.41)
(151.13) (2.63)
2,739.23 47.75
5,736.60 100.00
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งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 – 2562

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้ านบาท

รายได้
รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
กำไรจำกกำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรชำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
รำยได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขำยและให้ บริกำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริกำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
กำไร (ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย)
ภำษีเงินได้
ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ น
เงินตรำต่ำงประเทศ
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

2,150.39

98.45

2,399.23

95.66

2,528.67

98.17

-

-

75.23

3.00

-

-

33.95
1.55
2,184.34 100.00

33.66
2,508.12

1.34
100.00

47.04
2,575.71

1.83
100.00

1,963.11 89.87
281.76 12.90
493.65 22.60
5.25
0.24
2,743.77 125.61

1,905.89
171.03
480.51
(4.03)
2,553.40

75.99
6.82
19.16
(0.16)
101.81

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

(559.43) (25.61)
0.81
0.04

(45.28)
-

(1.81)
-

148.71
-

5.77
-

(558.62) (25.57)
(110.42) (5.06)
(669.04) (30.63)
52.85
2.42
(616.19) (28.21)

(45.28)
(128.62)
(173.90)
(19.37)
(193.27)

(1.81)
(5.13)
(6.94)
(0.77)
(7.71)

148.71
(133.40)
15.31
42.86
58.17

5.77
(5.18)
0.59
1.66
2.26

(2.57)

(0.82)

(6.70)

(10.72)
(13.29)
(629.48)

(0.82)
(194.09)

(6.70)
51.47
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
การแบ่ งปั นกาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

(616.19)
(616.19)

(193.27)
(193.27)

58.17
58.17

(0.178)
(0.178)

(0.056)
(0.050)

0.017
0.015

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (ล้ ำนหุ้น)

3,471.05

3,451.45

3,351.57

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 – 2562

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ล้ านบาท

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสุทธิลดลง

ล้ านบาท

ล้ านบาท

1,032.05
(1,010.30)

1,188.95
(1,227.00)

1,185.86
(1,473.10)

(65.58)

(2.11)

332.57

(2.57)

1.56

(2.31)

(46.40)

(38.60)

43.02

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2562

งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ (เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี ้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

0.55
0.36
1.12
5.98
61.02
100.31
3.64
34.75
10.50
54.16

0.85
0.58
1.42
5.49
66.46
116.92
3.12
41.69
8.75
60.83

1.03
0.74
1.37
5.76
63.38
132.34
2.76
43.61
8.37
57.77
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)

งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2560

8.71

20.56

27.28

(27.59)

(6.43)

4.02

1.55

4.34

1.83

(173.93)

(771.21)

1,166.38

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

(28.21)

(7.71)

2.26

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(26.49)

(7.18)

2.28

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

(10.84)

(0.79)

2.67

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)

(71.80)

(12.09)

20.01

0.42

0.44

0.46

1.26

1.18

1.09

(5.06)

(0.35)

1.11

0.86

0.80

0.70

-

-

381.66

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำส่วนกำไรอื่น (%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล1/ (%)
หมำยเหตุ : 1/ คำนวณจำกกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ รวมของบริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อยในปี 2562 มีจ ำนวน 2,184.34 ล้ ำนบำท เมื่ อเทีย บกับ ปี 2561 มีจำนวน
2,508.12 ล้ ำนบำท ลดลง 323.78 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 12.91 โดยรำยละเอียดของรำยได้ รวมเป็ นดังนี ้
งบการเงินรวม
รายได้
รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
กำไรจำกกำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรชำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
รำยได้ อื่น
รวมทัง้ สิน้

2,150.39

2,399.23

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(248.84)

-

75.23

(75.23)

100.00

33.95

33.66

0.29

0.86

2,184.34

2,508.12

(323.78)

(12.91)

ปี 2562

ปี 2561

%
(10.37)

รายได้ จากการขายและให้ บริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 2,150.39 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบ
กับปี 2561 มีจำนวน 2,399.23 ล้ ำนบำท ลดลง 248.84 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 10.37 รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร
แยกตำมกลุ่มธุรกิจ เป็ นดังนี ้
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
รวมทัง้ สิน้

ปี 2562
1,919.42
230.97
2,150.39

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ปี 2561
(ลดลง)
2,193.64 (274.22)
205.59
25.38
2,399.23

(248.84)

%
(12.50)
12.34
(10.37)

รายได้ จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิจให้ บริ กำรโฆษณำและธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง
ผ่ำน Multiscreen ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 1,919.42 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน
2,193.64 ล้ ำนบำท ลดลง 274.22 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 โดยรำยได้ ที่ลดลงสำเหตุหลักเกิด จำก ช่วงปลำยปี
2562 มีกำรคืนช่องทีวีจำนวน 7 ช่อง บริ ษัทฯ จึงเริ่ มเปิ ดเจรจำปรับขึ ้นรำคำขำยโฆษณำ เนื่องจำกรำคำขำยโฆษณำของ
ช่อง MONO29 ต่ำกว่ำรำคำตลำดค่อนข้ ำงมำก ในขณะที่ช่องอื่น ๆ ปล่อยโปรโมชัน่ แย่งชิงยอดขำยโฆษณำในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว จำกทั ้ง 2 ปั จจัย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขำยโฆษณำของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำมกำรเจรจำเริ่ มได้ ข้ อสรุปในช่วง
ต้ นปี 2563 ผลกำรเจรจำเป็ นที่น่ำพอใจ โดยค่ำเฉลี่ยรำคำขำยต่อนำทีเพิ่มขึ ้นจำกปี 2562 ประมำณร้ อยละ 30 สำหรับ
รำยได้ จำกธุรกิจ สมัค รรับ ข้ อ มูลข่ำวสำรและบัน เทิงผ่ำน Multiscreen ที่ลดลง บริ ษ ัทมีแ ผนทำกำรตลำดร่ ว มกับ ผู้ให้
บริ กำรโทรคมนำคมรำยใหญ่ ซึ่งคำดว่ำจะสร้ ำงรำยได้ เพิ่มให้ กับบริ กำร MonoMax อย่ำงก้ ำวกระโดด
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รายได้ จากกลุ่มธุรกิจการให้ บริการข้ อมูลและความบันเทิง ซึ่งประกอบด้ วย ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจกีฬำ ธุรกิจ
เพลงและธุรกิจ อื่นๆของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อยในปี 2562 มี จำนวน 230.97 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มี จำนวน
205.59 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 25.38 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 12.34 เนื่องจำกรำยได้ จำกกลุ่ม Sponsors ที่เข้ ำมำสนับสนุนทัง้
กิจกรรมกำรจัดแข่งขันกีฬำ คอนเสิร์ตของกลุ่มบริษัท และกิจกรรมโปรโมทต่ำงๆ
รายได้ อ่ ืนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 33.95 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 33.66
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 0.29 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 0.86
ต้ นทุน ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้ นทุน ค่ำใช้ จ่ำย ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษี เงินได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 2,800.53
ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 2,701.39 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 99.14 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 3.67

รายการ

ปี 2562

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ปี 2561
(ลดลง)
1,905.89
57.22

%

ต้ นทุนจำกกำรขำยและให้ บริกำร

1,963.11

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริกำร

281.76

171.03

110.73

64.74

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

493.65

480.51

13.14

2.73

5.25

-

5.25

100.00

-

(4.03)

4.03

100.00

2,743.77

2,553.40

190.37

7.46

128.62

(0.81)

ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน

(0.81)
110.42

(18.20)

(100.00)
(14.15)

ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้

(52.85)

19.37

(72.22)

(372.84)

2,800.53

2,701.39

99.14

3.67

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่ง(กำไร)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ

รวมทัง้ สิน้

3.00

กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินงำน มีค่ำตัดจำหน่ำยลิขสิทธิ์เพิ่มขึ ้นจำกกำรซื ้อคอนเทนท์ใหม่ๆจำกค่ำยหนัง
ต่ำงประเทศเพื่อรองรับกำรออกอำกำศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์ มอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะแพลตฟอร์ ม
MonoMax ที่ทำงบริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป็ นรูปแบบกำรสมัครบริ กำรแบบบอกรับสมำชิก (Subscription) ที่รองรับ
ลูกค้ ำทังทำงเว็
้
บไซด์และแอปพลิเคชัน รวมถึงกำรที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ มีกำรใช้ สื่อประชำสัมพันธ์ ทังกำรใช้
้
สื่อภำยใน
องค์กรและกำรออกสื่อประชำสัมพันธ์ภำยนอกร่วมกับพำร์ ทเนอร์ และสปอนเซอร์ มำกขึ ้น
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ขาดทุนสุทธิ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีขำดทุนสุทธิรวมในปี 2562 จำนวน 616.19 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีขำดทุนสุทธิ
จำนวน 193.27 ล้ ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึ ้น 422.92 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 218.82 เนื่องจำกในปี 2562 บริ ษัทมีรำยได้
ค่ำ โฆษณำ และรำยได้ จำกธุรกิจสมัครรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิงผ่ำน Multiscreen ลดลง เมื่อเทียบกับปี ก่อน ตำมที่
กล่ำวมำข้ ำงต้ น
2) การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อย ณ สิน้ ปี 2562 มีจำนวน 4,542.78 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน
1,222.30 ล้ ำนบำท จำกกำรลดลงของสิน ทรัพ ย์ หมุนเวียน 206.02 ล้ ำนบำทและกำรลดลงของสินทรัพ ย์ ไม่หมุนเวีย น
1,016.28 ล้ ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสำเหตุหลักมำจำก
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลดลง 46.40 ล้ ำนบำท ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นลดลง 117.52 ล้ ำนบำท ซึ่งเกิดจำก
รำยได้ ที่ลดลงเป็ นหลัก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมีสำเหตุหลักมำจำก
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ ลดลง 735.15 ล้ ำนบำท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ลดลง 290 ล้ ำนบำท
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทและบริษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2562 มีจำนวน 2,531.09 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน 592.90
ล้ ำนบำท กำรลดลงมีสำเหตุหลักมำจำก ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ค้ำงจ่ำยลดลง 638.66 ล้ ำนบำท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อย ณ สิ ้นปี 2562 มีจำนวน 2,011.69 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน
629.40 ล้ ำนบำท กำรลดลงมีสำเหตุหลักมำจำกบริษัทมีผลขำดทุนสำหรับปี 2562 จำนวน 616.19 ล้ ำนบำท
โครงสร้ างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม จำนวน 2,531.09 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
55.72 ของสินทรัพย์ รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,011.69 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 44.28 ของสินทรัพย์ รวม
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.26 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน 0.08 เท่ำ
ความสามารถในการทากาไร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริษัทย่อยมีอตั รำกำไรขันต้
้ นคิดเป็ นร้ อยละ 8.71 ลดลงจำกปี 2561 ร้ อยละ
11.85 และมีอตั รำกำไรสุทธิติดลบร้ อยละ 28.21 ติดลบเพิ่มขึ ้นจำกปี 2561 ร้ อยละ 20.50 เนือ่ งจำกในปี 2562 บริษัท และ
บริษัทย่อยมีผลขำดทุนเพิ่มขึ ้น
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
สำหรับปี 2562 บริ ษัทและบริ ษั ทย่อยมี อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ ติดลบร้ อยละ 10.84 ติดลบเพิ่มขึน้ จำก
ปี 2561 ร้ อยละ 10.05 และอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ในปี 2562 เท่ำกับ 0.42 เท่ำ ลดลงจำกปี ก่อน 0.02 เท่ำ เนื่องจำก
ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
สำหรับปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง 0.55 เท่ำ ลดลงจำกปี ก่อน 0.30 เท่ำ อัตรำส่วน
สภำพคล่องหมุนเร็ วอยู่ที่ 0.36 เท่ำ ลดลงจำกปี ก่อน 0.22 เท่ำ เนื่องจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง
ในขณะที่มีหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น
ทำงด้ ำนอัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน สำหรับปี 2562 อยู่ที่ 1.26 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน 0.08 เท่ำ เนื่องจำกบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมำกกว่ำ
ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
ในปี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี จำนวนเงิน ขัน้ ต่ำ ที่ ต้ องจ่ ำยในอนำคตทัง้ สิน้ ภำยใต้ สัญ ญำเช่ำด ำเนิ น งำน
และสัญญำบริกำร ดังนี ้
หน่วย : ล้ ำนบำท

ระยะเวลาการชาระ

จานวนเงิน

ภำยใน 1 ปี

177

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

291

มำกกว่ำ 5 ปี

194
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ( ณ 31 ธันวาคม 2562 )
ชื่อ-สกุล

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-ประธำนกรรมกำร
-กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555
วันที่ลำออก
17 กันยำยน 2562

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

47

- ปริ ญญำตรี สำขำกำรจัดกำร
London School of Economics and Political
Science, UK
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
ประสบกำรณ์ทำงำน
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
MONO
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
65.32%
2555 – ก.ย. 2562 ประธำนกรรมกำร
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
2551 – ก.ย. 2562 กรรมกำร
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร / ธุรกิจโทรคมนำคม
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2561 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. พินเวสท์ ฟู้ ด แอนด์ เรสเตอรองท์
/ บริกำรด้ ำนอำหำร
2558 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่
/ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
2551 – ก.ย. 2562 กรรมกำร
บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล
/ ธุรกิจโทรคมนำคม
2550 – ก.ย. 2562 กรรมกำร
บจก. ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต
และประธำนกรรมกำร
/ ธุรกิจให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ต และแอพพลิเคชัน่
2549 – ก.ย. 2562 กรรมกำร
บมจ. ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
และประธำนกรรมกำร
/ ธุรกิจให้ บริกำรวงจรเชื่อมต่อควำมเร็วสูง
สำหรับบริกำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูง
2545 – ต.ค. 2562 กรรมกำร
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสือ่ และกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
2538 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟำร์ ม / ธุรกิจปศุสตั ว์

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 128

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

2.นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-ประธำนกรรมกำร
-กรรมกำรอิสระ

วันที่ได้ รับแต่งตังกรรมกำร
้
9 มีนำคม 2555
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ น
ประธำนกรรมกำร
6 พฤศจิกำยน 2562

อำยุ
(ปี )
67

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร
- ปริญญำโท กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย MONO
ไม่มี
ไม่มี
- ปริญญำตรี กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย
- วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA)
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสหรัฐอเมริกำ
- วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต (CPIA,QIA)
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
- กรรมกำรอำชีพ (Chartered Directors)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ปั จจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2559 - 2562

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

หอกำรค้ ำไทยและสภำหอกำรค้ ำแห่ง
ประเทศไทย
กรรมกำรตรวจสอบ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
กรรมกำรตรวจสอบ
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
อนุกรรมกำรกำรทำบัญชีชุดเดียว สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
,ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริ หำร
สำขำ และที่ปรึกษำใน
คณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชี ด้ ำน
บัญชีภำษีอำกร
กรรมกำรตรวจสอบ
สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
อำจำรย์พิเศษ
อนุกรรมกำรตรวจสอบ

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 4/2560 พ.ย. 2562 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
2560 – พ.ย. 2562 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
ค่ำตอบแทน
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
2555 – พ.ย. 2562 ประธำนคณะกรรมกำร
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554
ตรวจสอบ
หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
ตรวจสอบ และประธำน
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
หลักสูตร Chartered Director Class รุ่น 3/2551
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
และกรรมกำรตรวจสอบ
Management รุ่น 2/2551 Chartered Director Class รุ่น 3/2551
2553 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550
และกรรมกำรตรวจสอบ

มหำวิทยำลัยรัฐ และเอกชนหลำยแห่ง และ
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี ้ แอนด์ พำวเวอร์
/ ธุรกิจให้ บริกำรสำธำรณูปโภคครบวงจร
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง
/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทต่ำงๆ พัฒนำอสังหำฯ
บมจ. ไทยวำโก้
/ ธุรกิจผลิต ค้ ำส่ง ส่งออกชุดชันในสตรี
้

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 129

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) – ต่อ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

3.นำยนวมินทร์ ประสพเนตร -ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร
-ประธำนกรรมกำรบริหำร
-ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
-ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด
-กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

47

- ปริ ญญำตรี สำขำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์

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

MONO
0.37%

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2547 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรตรวจสอบ,
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และ ประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทน
2543 – 2559
กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำร

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
/ ธุรกิจรับเป็ นที่ปรึกษำให้ คำแนะนำ
ปั ญหำเกี่ยวกับกำรพำณิชยกรรม

บมจ.เหมรำชพัฒนำที่ดิน
/ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้ นท์
/ ธุรกิจให้ คำปรึกษำด้ ำนบัญชีและภำษี

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
2562 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ
2560 – ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2555 – ปั จจุบนั
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2557 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2550 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
และกรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร

2546 – ปั จจุบนั

บมจ. วิลล่ำ คุณำลัย
/ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

บจก. เฮอร์ เบิล คิง เทรดดิ ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพ
บจก. กรี นสตำร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์
/ ธุรกิจรับซื ้อและแปรสภำพวัสดุใช้ แล้ ว
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บจก. นำเวสโก้ / ธุรกิจลงทุนในประเภท
ต่ำงๆ นำเข้ ำและส่งออกสินค้ ำ

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 130

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

4.นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-กรรมกำร
-กรรมกำรบริหำร
-กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

อำยุ
(ปี )
39

-

-ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
-กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท

-

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
21 กุมภำพันธ์ 2560

5.นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์ - กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
และบัญชี
- กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท
- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

51

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
ประสบกำรณ์ทำงำน
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
MONO
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (Young Executive)
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
0.19%
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
พ.ย. 2562 – ปั จจุบนั ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2560 – ปั จจุบนั
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
กรรมกำร
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรม
2548 – ปั จจุบนั
กรรมกำรบริหำร และ
ซอฟต์แวร์ และระบบ, University of
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
Technology, Sydney, Australia
2557 – พ.ย. 2562 ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
2548 – 2558
ผู้อำนวยกำร กลุ่มธุรกิจ
บริษัทไทย (IOD)
อินเทอร์ เน็ต
หลักสูตร Director Certification Program
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
(DCP) รุ่น 237/2560
2558 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
MONO
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
0.29%
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ / ธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ม
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2562
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30/2561
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี / ธุรกิจสือ่ และกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558 โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

-

- หลักสูตรอบรมภำยในด้ ำนบัญชีปี 2562 : สังเกตุ รู้ทนั ประเมินควำมเสี่ยง

งบกำรเงินเบื ้องต้ น

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2548 – 2551

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนำ
เนื ้อหำคอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 131

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

6.นำยซัง โด ลี

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-กรรมกำร
-กรรมกำรบริหำร
-กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท

อำยุ
(ปี )
44

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

7.นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

-กรรมกำร

64

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

8.นำยปรี ชำ ลีละศิธร

-กรรมกำรอิสระ
-กรรมกำรตรวจสอบ
-ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

56

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมอุตสำหกำร
Yonsei University, Seoul, Korea
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 103/2551
- มัธยมศึกษำตอนปลำย
โรงเรียนมัธยมด่ำนสำโรง
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 105/2551

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) English Program รุ่น 101/2556
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 25/2552

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
ประสบกำรณ์ทำงำน
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
MONO
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
0.37%
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
2555 – พ.ย. 2562 ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2549 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
ของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
MONO
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
ไม่มี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2557 – ปั จจุบนั
กรรมกำร

MONO
ไม่มี

ไม่มี

2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2546 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2546 – 2551
บรรณำธิกำรบริหำร
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ

บจก. เฮอร์ เบิล คิง เทรดดิ ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บจก. แองเจิล เทรดดิ ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจจำหน่ำยเครื่ องสำอำง เครื่ องมือ
อุปกรณ์เสริมควำมงำม
บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์

2555 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ,กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ / ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2562 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. สุริวงศ์คอนโดมิเนียม
/ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 132

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น - ต่อ

8.นำยปรี ชำ ลีละศิธร (ต่อ)

9.นำยเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ -กรรมกำรอิสระ
-กรรมกำรตรวจสอบ
-กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

54

MONO
- ปริญญำโท บริ หำรธุรกิจ
0.04%
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรวิทยำกำรผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตรกำรป้ องกันรำชอำณำจักร
(ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่น58 ปี กำรศึกษำ 2558 – 2559
วิทยำลัยป้ องกันรำชอำณำจักร
สถำบันวิชำกำรป้ องกันประเทศ
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) English Program รุ่น 101/2556
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง จำกสถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551

ไม่มี

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2555 – ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำรบริหำร

2550 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร

2543 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2527 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. ซีแพนเนล
/ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตก่อสร้ ำง
บจก. วอลล์ สตรี ท ทำวเวอร์
/ ธุรกิจซื ้อขำยอสังหำริมทรัพย์
บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่ำ / ธุรกิจหลักทรัพย์
บจก. แอ็ลไลแอนซ์
/ ธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์
บจก. อันดำมัน ลันตำ พร็อพเพอร์ ตี ้
/ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
บจก. มำนะกิจเจริญ
/ ธุรกิจจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ / ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
ค่ำตอบแทน
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. เดอะ โลโค โมชัน่ / ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส / ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
2548 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2547 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2545 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
และกรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร

2542 – ปั จจุบนั

บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
/ ธุรกิจรับบริหำรงำนสถำนีวิทยุ โทรทัศน์
บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจให้ คำปรึกษำ
ด้ ำนกำรลงทุนและบริหำรงำนขำย
บจก. มีเดีย เชคเกอร์
/ ธุรกิจจำหน่ำยสื่อโฆษณำ
บจก. ซีดีซี วัน / ธุรกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 133

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

9.นำยเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น - ต่อ

(ต่อ)

2541 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั

10.นำยจิรประวัติ บุณยะเสน -ผู้อำนวยกำรอำวุโส
กลุ่มธุรกิจโมบำย
อินเทอร์ เน็ต
-กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
15 มีนำคม 2545

51

11.นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ - ผู้อำนวยกำรอำวุโส

48

ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน
- กรรมกำรบริหำร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 เมษำยน 2551

- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่น 1/2555

MONO
0.19%

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
สำขำกำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ
Oxford Brookes University, UK

MONO
0.05%

ไม่มี

บจก. บำนำน่ำ แอนด์ ซันส์
/ ธุรกิจขำยปลีกร้ ำนอำหำรฟำสต์ฟดู้
บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
/ ธุรกิจขำยปลีกอุปกรณ์สำนักงำน
บจก. นิวไวเต็ก
/ ธุรกิจขำยปลีกสิ่งพิมพ์, กระดำษ

2532 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
และกรรมกำรผู้จดั กำร

2559 – ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
กลุ่มธุรกิจโมบำย อินเทอร์เน็ต
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้อำนวยกำร กลุ่มธุรกิจโมบำย
อินเทอร์ เน็ต

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน
กรรมกำรบริหำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร
สำนักงำน และสื่อสำรองค์กร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคลและบริหำรสำนักงำน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2545 – ปั จจุบนั
2545 – 2558

ไม่มี

กรรมกำร
และกรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร

2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2551 – 2560
2551
2546 – 2551

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์
บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนำ
เนื ้อหำคอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 134

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

12.นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ -เลขำนุกำรบริษัท 2/

อำยุ
(ปี )
50

-ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแล
กิจกำร

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 มีนำคม 2555

13.นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

-ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคล

45

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร
MONO
ไม่มี
0.06%

- ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Business
Management for Internal Audit ปี 2557
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (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
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำร
ไม่มี
0.03%
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

กำรเงิน
-กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
-ผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 มกรำคม 2556

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2555 – ปั จจุบนั

เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร
เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

2551 – 2555

2547 – 2550

2559 – ปั จจุบนั

- ปริ ญญำโท สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่น 1/2555
- หลักสูตรอบรมภำยในด้ ำนบัญชีปี 2562 :
จำนวน 5 หลักสูตร

MONO
0.02%

ไม่มี

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บจก. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนำ
เนื ้อหำคอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

2556 – 2559

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
และกำรเงิน

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2548 – 2555

ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

บจก. โมโน เทคโนโลยี
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

2551 – 2555
49

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ทรัพยำกรบุคคล

2555 – 2558

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 กรกฎำคม 2555

14.นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข -ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ

ประสบกำรณ์ทำงำน

2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนำคม

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 135

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ : 1/ - สัดส่วนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ ว 3,471,054,038 หุ้น
- ปี 2562 ยังไม่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 14 ท่ำน
2/ - หน้ าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ ำที่หลักในกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเก็
้ บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริหำร ดำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียตำม
มำตรำ 89/14 ซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรำยงำนนัน้

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 136

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัทย่ อย บริษทั ร่ วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
( ณ 31 ธันวาคม 2562 )
MONO
TECH

รายชื่อ

บริษัทย่ อย (ประเทศไทย)
MONO
GEN

MONO
TRAVEL

MONO
MUSIC

MONO
FILM

MONO
INFO

MONO
PD

MONO
BC

MONO
SPORT

-

-

-

-

-

-

-

-

1. นำยพิชญ์

โพธำรำมิก1

2. นำงพรรณี

วรวุฒิจงสถิต2



3. นำยนวมินทร์

ประสพเนตร

/,//,///

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

/,//

4. นำยปฐมพงศ์
5. นำยคมศักดิ์

สิรชัยรัตน์

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

//

//

/,//

วัฒนำศรีโรจน์

/,//,///

//

//

//

//

//

//

//

//

6. นำยซัง โด

ลี

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//

//

/,//,///

7. นำยศิริ

เหลืองสวัสดิ์

/

/

/

/

/

/

8. นำยปรีชำ

ลีละศิธร

/

9. นำยเกรียงศักดิ์

เธียรนุกลุ

/

10. นำยจิรประวัติ

บุณยะเสน

///

//

//

//

//

//

//

11. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

-

ศิริสมั พันธ์

///

13. นำยธีรศักดิ์

ธำรำวร

///

14. น.ส.ปวีณำ

พูนพัฒนสุข

///

หมำยเหตุ : 

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

//

//,///

12. น.ส.ปิ ติฤดี

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

/
//

บมจ. โมโน เทคโนโลยี
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
บจก. โมโน ทรำเวล
บจก. โมโน มิวสิค
บจก. โมโน ฟิ ล์ม
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
บจก. โมโน โปรดักชัน่
บจก. โมโน บรอดคำซท์
บจก. โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์

ประธำนกรรมกำร

/

=

กรรมกำร

//

= กรรมกำรบริหำร

///

=

ผู้บริหำร

1

นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็ น ประธำนกรรมกำร โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 และ
ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทย่อยทุกบริษัทเดือนตุลำคม 2562
2
นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต เริ่มดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร 6 พฤศจิกำยน 2562

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 137

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทย่ อย
(ต่ างประเทศ)

บริษัทย่ อย (ประเทศไทย)
รายชื่อ

MONO MONO MONO
T
MONO
RADIO RADIOBC TALENT MOMENT PLAY

1. นำยพิชญ์

โพธำรำมิก1

2. นำงพรรณี

วรวุฒิจงสถิต2

3. นำยนวมินทร์

ประสพเนตร

4. นำยปฐมพงศ์
5. นำยคมศักดิ์

MONO
ASTRO

MONO
HK

บริษัท
ร่ วมทุน

MONO
INDO

-

-

-

-

-

-

-

/,//,///

/,//

/,//,///

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

สิรชัยรัตน์

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

//

//

วัฒนำศรีโรจน์

//

//

//

//

//

//

//

//

6. นำยซัง โด

ลี

//

//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//,///

/,//,///

7. นำยศิริ

เหลืองสวัสดิ์

8. นำยปรีชำ

ลีละศิธร

//

//

//

//

//

//

//

//

TPBL

/

9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ
10. นำยจิรประวัติ

บุณยะเสน

11. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์
12. น.ส.ปิ ติฤดี

ศิริสมั พันธ์

13. นำยธีรศักดิ์

ธำรำวร

14. น.ส.ปวีณำ

พูนพัฒนสุข

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

=
=
=
=
=
=
=
=
=

หมำยเหตุ : 

ประธำนกรรมกำร

=

บจก. โมโน เรดิโอ
บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์
บจก. โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ
บจก. ทีโมเมนต์
บจก. โมโน เพลย์
บจก. โมโน แอสโทร
Mono Technology Hong Kong Limited
PT. Mono Technology Indonesia (อยู่ระหว่ำงชำระบัญชี)
บจก. ไทย โปรเฟสชัน่ แนล บำสเกตบอล ลีก
/

=

กรรมกำร

//

= กรรมกำรบริหำร

///

=

ผู้บริหำร

1

นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็ น ประธำนกรรมกำร โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 และ
ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทย่อยทุกบริษัทเดือนตุลำคม 2562
2
นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต เริ่มดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร 6 พฤศจิกำยน 2562

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 138

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อ

1. นำยพิชญ์
2. นำงพรรณี
3. นำยนวมินทร์
4. นำยปฐมพงศ์
5. นำยคมศักดิ์
6. นำยซัง โด
7. นำยศิริ
8. นำยปรีชำ
9. นำยเกรียงศักดิ์
10. นำยจิรประวัติ
11. น.ส.เบญจวรรณ
12. น.ส.ปิ ติฤดี
13. นำยธีรศักดิ์
14. น.ส.ปวีณำ

โพธำรำมิก1
วรวุฒิจงสถิต
ประสพเนตร
สิรชัยรัตน์
วัฒนำศรีโรจน์
ลี
เหลืองสวัสดิ์
ลีละศิธร
เธียรนุกลุ
บุณยะเสน
รักวงษ์
ศิริสมั พันธ์
ธำรำวร
พูนพัฒนสุข

TTTI

JASTEL

PA

JINET

ACES

PBF

PINVEST

-

-

-

-

-

/

/
/

1. TTTI

=

บจก.ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต

2. JASTEL

=

บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค

3. PA

=

บจก.พรีเมียม แอสเซท

4. JINET

=

บจก. จัสมิน อินเตอร์ เนต

5. ACES

=

บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอร์ วิส

6. PBF

=

มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ

7. PINVEST

=

บจก. พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่

8. GS

=

บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์

หมำยเหตุ : /
1

GS

= กรรมกำร

// = กรรมกำรบริหำร

/// = ผู้บริหำร

นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวข้ อง (บริษัทลำดับที่ 1 – 5 ) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) เดือนกันยำยน 2562

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 139

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่ อย ( ณ 31 ธันวาคม 2562 )
บริษัทย่ อย1
ชื่อ-สกุล

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

นำยพิชญ์
นำยนวมินทร์
นำยซัง โด
นำยคมศักดิ์
นำยปฐมพงศ์
นำยศิริ
นำยบรรณสิทธิ์

โพธำรำมิก2
ประสพเนตร
ลี
วัฒนำศรีโรจน์
สิรชัยรัตน์
เหลืองสวัสดิ์
รักวงษ์

MONO BC

= บจก. โมโน บรอดคำซท์

MONO FILM

= บจก. โมโน ฟิ ล์ม

หมำยเหตุ : /

= กรรมกำร

1
2

MONO

MONO

BC

FILM

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

/,//
/,//
//
/,//,///
/
-

// = กรรมกำรบริหำร

/// = ผู้บริหำร

บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทย่อยที่มีนยั สำคัญ เช่น มีรำยได้ เกินกว่ำร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวมตำมงบกำไรขำดทุนรวมของปี 2561
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทย่อยทุกบริษัท เดือนตุลำคม 2562

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ ำ 140

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษทั
หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอก คือ บริษัท เอส.ซี.กำรบัญชี และที่ปรึกษำธุรกิจ (1995) จำกัด ตั ้งแต่ปี 2550 ทำหน้ ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบภำยใน โดยมีกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปี เพื่อติดตำมและตรวจสอบควำมถูกต้ องของกำรปฏิบตั ิงำนแต่ละฝ่ ำย ประเมินระบบควบคุมภำยใน สอบทำน ให้ ควำมเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับกำรวำงระบบควบคุม
ภำยในให้ เกิดประสิทธิภำพมำกขึ ้น และรำยงำนตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสำเนำรำยงำนให้ กบั ฝ่ ำยบริหำรที่เกี่ยวข้ องเป็ นประจำทุกไตรมำส ซึง่ มีนำงสำวสวนศรี สวนกูล เป็ น
หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำงสำวปิ ตฤิ ดี ศิริสมั พันธ์ เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ดแู ลสนับสนุนกำรทำงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ชื่อ-สกุล

นำงสำวสวนศรี สวนกูล
(อำยุ 59 ปี )

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

- หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
- ปริญญำโท บัญชีกำรเงิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ - ประกำศนียบัตรบัณฑิต กำรสอบบัญชี

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สัดส่วนกำรถือหลักทรัพย์ (%)
MONO
- ไม่มี -1/

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

2550 – ปั จจุบนั หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย

2539 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริหำรด้ ำนบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี

บจก. เอส.ซี. กำรบัญชีและที่ปรึกษำ
ธุรกิจ (1995)

ประวัติอบรม
- หลักสูตร โครงกำรอบรมนักบัญชี เพื่อเป็ นที่ปรึกษำของผู้ประกอบกำรที่ใช้ Application SME สบำยใจ รุ่นที่ 1/2562
จัดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ (15 กุมภำพันธ์ 2562)
- หลักสูตร กำรจัดทำกระดำษทำกำรเพื่อมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร รุ่นที่ 1/2562
จัดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ (28-29 มีนำคม 2562)
- หลักสูตร ทำบัญชีดี มีบญ
ั ชีเดียว เสียภำษีดีดีไม่มีค่ำปรับ จัดโดยสมำคมนิสิตเก่ำคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชีแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(23 พฤษภำคม 2562)
- หลักสูตร ภำษีอำกรทังระบบพร้
้
อมมำตรฐำนกำรเงิน จัดโดย บริษัท พัฒนำ กำรอบรม จำกัด (29-30 มิถนุ ำยน 2562)
- หลักสูตร กำรบัญชีสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด (28 กันยำยน 2562)
- หลักสูตร ประเด็นที่ผ้ สู อบบัญชีต้องพิจำรณำในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 9,TFRS 15 และประเด็นปั ญหำ
กำรปฏิบตั ิงำนสอบบัญชีที่พบของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่ำนมำสิ ้นสุดไตรมำส 2 ปี 2562 จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด (26 พฤศจิกำยน 2562)
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ ำ 141

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท มีหน้ ำที่รับผิดชอบ กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ระเบียบข้ อบังคับบริ ษัท นโยบำย
บริ ษัท กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อำทิ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. พระรำชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
ให้ คำปรึ กษำแก่คณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ หำรในเรื่ องที่ต้องปฏิบัติ ตำมกฎเกณฑ์ ติดตำมให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนปฏิบัติ อย่ำงถูกต้ อง รวมถึงติดตำมกฎเกณฑ์ ใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทัง้ นี ้ มีนำงสำวปิ ติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็ นผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร และเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ดงั กล่ำว นอกจำกนี ้ ยังว่ำจ้ ำง บริ ษัท เสรี มำนพ แอนด์
ดอล์ย จำกัด ที่ปรึกษำกฎหมำยภำยนอก เพื่อช่วยให้ คำปรึกษำและแนะนำแนวทำงปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง
ชื่อ-สกุล

นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
(อำยุ 50 ปี )

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

- เลขำนุกำรบริษัท
- ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
- ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ช่วงเวลำ

หน่วยงำน

2555 – ปั จจุบนั เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 – 2555 เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

บจก. โมโน เทคโนโลยี

2547 – 2550 ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่

สัดส่วนกำรถือหลักทรัพย์ (%)
MONO : 0.061/

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

ตำแหน่ง

ประวัติอบรม
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557 สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (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/ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ ำ 142

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์ สิน
- ไม่ มี -

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินทรัพย์สนิ หน้ ำ 143

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่ อย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้ แต่งตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระ
จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบัญชี กำรเงิน และกำรบริหำรองค์กร โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำร และกำร
เข้ ำร่วมประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต*

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5/5

(ลำออกวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562)

2. นำยปรี ชำ ลีละศิธร**

3. นำยเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(เริ่มดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563)

5/5

กรรมกำรตรวจสอบ

5/5

* นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้
1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตังเป็
้ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร แต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำงสำวสวนศรี สวนกูล หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตรที่กำหนดขอบเขต หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และตำมระเบียบบริษัท สอดคล้ องกับข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง กับกฎบัตรและแนวปฏิบตั ิที่ดี เป็ นประจำทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี
กำรประชุม จำนวน 5 ครัง้ ร่วมกับผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน รวมถึงมีวำระกำรประชุมเฉพำะผู้สอบบัญชี
โดยไม่ มี ผ้ ู บ ริ ห ำรร่ วมด้ ว ย รวมถึ งกำรพู ด คุ ย กั บ คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ อำทิ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นต้ น
สรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจ าปี 2562 ของบริ ษั ท และงบกำรเงิ น รวม ก่ อ น
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ โดยสอบถำมและรับฟั งควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี เรื่ องควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของงบกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินและกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลทำงกำรเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้ อง ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผยรำยกำร
ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งผู้สอบบัญชี
มีควำมเห็นว่ำรำยกำรค้ ำและรำยกำรระหว่ำงกัน ที่สำคัญกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องได้ เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ครบถ้ วนแล้ ว และมีควำมเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี ว่ำรำยกำรดังกล่ำวได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
3. สอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ร่ วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส โดยพิจำรณำ
ผลกำรตรวจสอบ รับฟั งคำชีแ้ จง ข้ อตรวจพบ ควำมเห็น และข้ อเสนอแนะของผู้ที่ รับผิดชอบ อย่ำงเป็ นอิสระ และไม่มี
ข้ อจำกัดในกำรได้ รับข้ อมูล เพื่ อให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ ตำมวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำน และ
คำนึงถึงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร พิ จำรณำให้ มีกำรใช้ ทรัพ ยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด มี กำรดูแลรักษำ
ทรัพย์สินที่เหมำะสม และมีแนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง
ของสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม ไม่พบประเด็นปั ญหำหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ รวมถึงในปี 2562 สอบทำนแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน สำหรับกำรต่ออำยุสมำชิกโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริต และผ่ำนกำรรับรองกำรเป็ นสมำชิกสมัยที่ 2
4. สอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุ รกิจ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย รวมทัง้ ระเบีย บข้ อ กำหนดของบริ ษัท ทั ง้ นี จ้ ำกกำรรำยงำนของผู้ ต รวจสอบ
ภำยใน ผู้บริ หำร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นที่เป็ นสำระสำคัญในเรื่ องกำร
ไม่ปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
5. สอบทานให้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนและทบทวนนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณของ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน รวมถึงดูแลกำรปฏิบตั ิที่ดีต่อลูกค้ ำ คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงเป็ นธรรม นอกจำกนี ้ ได้ ทำ
กำรประเมินกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยเป็ นประจำทุกปี
6. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนผลกำรตรวจสอบภำยในรำยไตรมำส
ให้ ข้อแนะนำและติดตำมกำรแก้ ไขในประเด็นที่มีนยั สำคัญ เพื่อก่อให้ เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ป้องกันทุจริต คอร์ รัปชัน่
มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ปรับปรุงกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
เหมำะสมกับบริษัท รวมถึงพิจำรณำงบประมำณประจำปี ในกำรจ้ ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเมินควำมเป็ นอิสระใน
กำรปฏิบตั ิงำน ควำมเพียงพอเหมำะสมของบุคลำกรของหน่วยงำน และประเมิน กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน
ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ
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7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีซ่ งึ มีความเป็ นอิสระ และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำน ควำมเป็ นอิสระ และระดับค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ ควำม
เห็นชอบในกำรแต่งตั ้ง นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 หรื อ นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 หรื อ นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจำปี 2563 อีกวำระหนึ่ง โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญ ชีของ
บริ ษัท จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บำท และรั บทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจำปี
2563 เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 5,390,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม
กับกำรดำเนิ นธุรกิ จ กำรคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงกำรปฏิ บัติงำนให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ เพื่ อให้ ระบบบัญชีและรำยงำน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้ องเชื่อถือได้ รวมทังให้
้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

( นำยปรี ชำ ลีละศิธร )
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ รับกำรแต่งตั ้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้ วยกรรมกำร
จำนวน 3 ท่ำน ซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำร และกำรเข้ ำร่วมประชุม ดังนี ้
การเข้ าร่ วมประชุม /
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
1. นำยปรี ชำ ลีละศิธร

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3/3

2. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

2/2

(ลำออกวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562)

3. นำยเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3/3

* นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562
** ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 3 กุมภำพัน ธ์ 2563 มีมติ แ ต่ งตัง้ นำยเจริ ญ แสงวิชัยภัท ร ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ ใน
กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรพิจำรณำเรื่ องสำคัญ ดังนี ้
1. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรและผู้บริ หำร แทนตำแหน่งที่ลำออก เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
2. พิจำรณำและเสนอควำมเห็น ในกำรเลือกตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ทังนี
้ ้ ทำงบริษัทได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมเข้ ำรับกำรเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดเสนอรำยชื่อมำยังบริษัท
3. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. พิจำรณำกำรจ่ำยบำเหน็จกรรมกำร และกำรจ่ำยเงินโบนัสสำหรับผู้บริหำร สำหรับปี 2562
5. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
6. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำ
ทุกปี โดยปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

( นำยปรี ชำ ลีละศิธร )
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย หน้ ำ 147

