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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)  ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 2545  ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 50 

ล้ำนบำท โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ปัจจบุนัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงสรรค์สื่อและข้อมลูควำมบนัเทิง “Media and Content Conglomerate” 

ชัน้น ำของเมืองไทย โดยเร่ิมให้บริกำรผ่ำนส่ือออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพฒันำ

รูปแบบมำเป็นเว็บไซต์วำไรตีส้ ำหรับวยัรุ่น รวมถึงพฒันำเว็บคอมมนูิตีข้นำดใหญ่ที่มีเนือ้หำสำระบนัเทิงมำกมำยและ

เป็นท่ีรู้จกักนัดีอย่ำง Mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจ ำนวนผู้ เข้ำเยี่ยมชมเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ 

พร้อมด้วยกำรพฒันำธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี แบบสมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและควำมบนัเทิงต่ำงๆ 

โดยด ำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile Operator) รำยใหญ่ของประเทศ เร่ิมต้นให้บริกำรใน

รูปแบบ Interactive SMS on TV ซึ่งผู้ ชมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นบนหน้ำจอโทรทัศน์รูปแบบ SMS ผ่ำนทำง

สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นที่แรก และเป็นต้นแบบที่รำยกำรโทรทัศน์ต่ำงๆ น ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำย จน

ปัจจุบนัได้ปรับเปล่ียนธุรกิจให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำรและควำมบนัเทิงผ่ำนแอปพลิเคชนัต่ำงๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์

ของคนรุ่นใหม่ 

ปี 2557 ภำยหลังจำกที่บริษัท  โมโน  บรอดคำซท์  จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยชนะกำรประมูลใบอนุญำตกำร

ให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ (SD) บริษัทเปิดให้บริกำรสถำนีโทรทัศน์ 

“โมโน ทเวนตีไ้นน์”  (MONO29)  ภำยใต้คอนเซ็ปต์  “ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ”   จำกกำรด ำเนินธุรกิจมำกว่ำ 

6 ปี ที่ช่อง MONO29 น ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภำพระดบัโลก สดใหม่ และเข้ำถึงลกูค้ำทุกกลุ่ม ผลักดันให้ช่องเป็น

หน่ึงในกลุ่มผู้น ำธุรกิจทีวีดิจติอลของประเทศ และครองเรตติง้ในอนัดบัที่ 3 ส่งผลให้ธุรกิจสื่อทีวีกลำยเป็นธุรกิจหลกัของ

กลุ่มบริษัท 

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทมุ่งเน้นกำรพฒันำคอนเทนต์ที่หลำกหลำย ทัง้ ภำพยนตร์ ซีรีส์ กีฬำ เพลง ฯลฯ 

ท ำให้ปัจจุบันเนือ้หำประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ยัง

พฒันำช่องทำงกำรเผยแพร่ดิจิตอลคอนเทนต์ ทัง้ในรูปแบบแอปพลิเคชนั และโซเชียลมีเดียต่ำงๆ  และมีกำรพัฒนำ

ธุรกิจด้ำนคอมเมิร์ซ  รูปแบบ Home Shopping ภำยใต้ชื่อ 29Shopping   พัฒนำธุรกิจสปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์  

ด้วยกำรจัดลีกบำสเกตบอลทัง้ระดับเยำวชน ระดบัภูมิภำค และระดับประเทศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ

พนัธมิตรทำงธุรกิจ ทัง้สปอนเซอร์และผู้สนบัสนนุ และพนัธมิตรด้ำนกำรผลิตคอนเทนต์ต่ำงๆ 

กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทนุ       

ในปี  2555  บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ mai   

ในวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2556  ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท บริษัทได้รับเงินสทุธิจำกกำรเสนอขำยหุ้นรวม 2,702.75 

ล้ำนบำท ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อน ำไปใช้ลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล   
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เมื่อวนัที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 140 ล้ำนบำท 

เป็น 462 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน 3,220 ล้ำนหุ้น  จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  ส ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 

และกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (MONO–W1) เพื่อให้มีคุณสมบัติในกำร

ย้ำยเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทำง

ส ำหรับกำรระดมทนุอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 

ในปี 2558 – 2562 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคล

ในวงจ ำกัด  รวมถึงกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ MONO–W1  ทัง้นี ้ ณ  31  ธันวำคม  2562  บริษัทมีทุน

จดทะเบียน 486,299,997.50 บำท  และมีทนุช ำระแล้วเป็น 347,105,403.80 บำท     

ปัจจบุนั บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 16  บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท แบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สำยธุรกิจหลกั 

ประกอบด้วย 

1) ธุรกิจสื่อ (Media Business) 

• ธุรกิจสื่อทีวี ประกอบธุรกิจให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล น ำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ที่เน้นคุณภำพเพื่อ

สร้ำงควำมบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง  ในนำมช่อง “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) ภำยใต้สโลแกน 

ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่สดุ จำกสตูดิโอชัน้น ำต่ำงประเทศ ทัง้ ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสำมำรถรับชม

ได้แบบ 2 ภำษำ ทัง้ทำงโทรทศัน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน รวมถึงเป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์

ประเภทบนัเทิง ส ำหรับออกอำกำศผ่ำนทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวี ในนำมช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) 

ภำยใต้สโลแกน กีฬาดี ซีรีส์โดน 

• ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้บริกำรคอนเทนต์ผ่ำนสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยบริกำรที่หลำกหลำยทัง้ในรูปแบบ

เว็บไซต์ และแอปพลิเคชนั ได้แก่ Mthai.com เว็บไซต์คอมมนูิตีข้นำดใหญ่ ให้บริกำรคอนเทนต์ และควำม

บนัเทิง ส ำหรับลกูค้ำในแต่ละไลฟ์สไตล์, Seeme.me ให้บริกำรวิดีโอออนไลน์คุณภำพ พร้อมกำรให้บริกำร

โฆษณำแบบครบวงจร 

• ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ผ่าน Multiscreen เป็นผู้พัฒนำระบบเทคโนโลยีรับส่งข้อมูล

ดิจิตอลคอนเทนต์ ที่รองรับทัง้โทรศพัท์มือถือ และอปุกรณ์สมำร์ทดีไวซ์ต่ำงๆ โดยให้บริกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 

และแอปพลิเคชัน ที่สะดวกรวดเร็วในรูปแบบกำรบอกรับสมำชิก  อำทิ MonoMax บริกำรดูหนงั ซีรีส์ กำร์ตูน  

ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบไม่จ ำกัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้บริกำรคลงัควำมรู้ส ำหรับนักเรียน นกัศึกษำ , 

Horolive บริกำรดดูวงออนไลน์ ด้วยนกัพยำกรณ์ที่มีคณุภำพและชื่อเสียง 

• ธุรกิจสื่อวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง ภำยใต้คล่ืนวิทย ุ

“Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “เพรำะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมี

เหล่ำดีเจที่มีควำมสดใส มำส่งมอบควำมสุขให้กับผู้ ฟังทุกเพศ ทุกวัย อีกทัง้ยงัมีช่องทำงโซเชียลมีเดียให้ร่วม

พดูคยุ และร่วมสนกุกบักิจกรรมของคลื่น  และร่วมมือกบัพนัธมิตรในกำรจดังำนแสดงคอนเสิร์ต 
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2) ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business) 

• ธุรกิจภาพยนตร์  เน้นกำรให้บริกำรเก่ียวกับภำพยนตร์ครบวงจร  ตัง้แต่กำรผลิตภำพยนตร์คุณภำพโดยค่ำย

โมโน พิคเจอร์ โดยมีบริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกัด เป็นผู้ จัดซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์จำกค่ำยภำพยนตร์ชัน้น ำทัง้ใน

ประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อน ำออกฉำยในโรงภำพยนตร์  รวมทัง้กำรขำยลิขสิทธ์ิให้  สถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี 

เคเบิลทีวี และขำยสิทธ์ิภำพยนตร์ไทยให้กบัต่ำงประเทศ รวมถึงกำรน ำภำพยนตร์ที่ผลิตเอง และภำพยนตร์ที่ได้

ลิขสิทธ์ิมำ น ำมำให้บริกำรผ่ำนส่ือออนไลน์ของบริษัท 

• ธุรกิจกีฬา เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมวงกำรกีฬำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกีฬำบำสเกตบอล จัดกำรแข่งขันกีฬำใน

ประเทศและระหว่ำงประเทศ ส่งเสริมนักกีฬำทัง้เยำวชนและอำชีพให้ก้ำวสู่ระดับสำกล รวมถึงจัดตัง้และ

สนับสนุนสโมสร โมโน แวมไพร์ ทีมโมโน สกอร์เปี้ยนส์ และทีมโมโน วอริเออร์ส อีกทัง้ เป็นผู้ สนับสนุนกำร

ถ่ำยทอด กีฬำตะกร้ออีกด้วย 

• ธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบนัเทิงที่เก่ียวกับศิลปินและเพลงในนำมค่ำยโมโน มิวสิค เน้นกำร

ให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล ผ่ำนคลังเพลงออนไลน์ (Music Streaming) ที่เป็นที่นิยม อำทิ JOOX, iTunes, 

Apple Music, Spotify   และดแูลบริหำรจดักำรนกัแสดง ศิลปิน โดย โมโน ทำเลนท์ สตดูิโอ 

• ธุรกิจบันเทิง เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยคอนเทนต์ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ทัง้หนังสือ นิตยสำรและพ็อคเก็ตบุ๊คที่

น ำเสนอ สำระควำมบันเทิง  ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์สไตล์  หลำยหลำยแนว  ซึ่งได้รับลิขสิทธ์ิจำกนักเขียน

ในประเทศและต่ำงประเทศ  อีกทัง้พัฒนำเป็นรูปแบบ E-Book ภำยใต้ชื่อ  Mbookstore  ซึ่งเป็นแหล่งรวม 

Online Digital Book Store โดยมีนิตยสำรในเครือ ดงันี ้กอซซิปสตำร์  (Gossip Star) แคมปัส สตำร์ (Campus 

Star) ไบโอสโคป (Bioscope) อะลัวร์ (A’Lure) และรัช (Rush) รวมถึงหนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ค จำกส ำนกัพิมพ์

ภำยใต้ โมโนพับลิชช่ิง  ได้แก่ ส ำนกัพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) ส ำนกัพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) 

ส ำนกัพิมพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) ส ำนกัพิมพ์ก๊ีก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และส ำนกัพิมพ์มฟู (Move 

Publishing) 

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น คือ การด าเนินธุรกิจในปี 2562 ทัง้นี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างยกเลิกธุรกิจส่วนนี้
ทั้งหมด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ท าก าไร แต่ยังคงใช้ Branding และแฟนเพจในแผนการตลาดส าหรับ
ผลิตภณัฑ์อื่นๆขององค์กร 

• ธุรกิจคอมเมิร์ซ เป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยสินค้ำและบริกำร ในรูปแบบออนไลน์ และทีวีโฮม ช้อปปิง้ ผ่ำนช่อง MONO29 

ภำยใต้ชื่อ 29Shopping น ำเสนอสินค้ำคุณภำพ พร้อมบริกำรจดัส่งสินค้ำทัว่ประเทศ จำกเดิมเป็นผู้ ให้บริกำร

ด้ำนท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทัง้บริกำรจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตัว๋เคร่ืองบินผ่ำนออนไลน์ (Online 

Hotel Booking) โดยเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com และให้บริกำรคอนเทนต์ที่เก่ียวกบักำร

แนะน ำสถำนท่ีท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนส่ือโซเชียลมีเดีย   

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น คือ การด าเนินธุรกิจในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างยกเลิกธุรกิจส่วน
บริการจองโรงแรม เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนทีไ่ม่ท าก าไร  (แต่ธุรกิจ 29Shopping ยงัคงด าเนินธุรกิจอยู่) 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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วิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือเป็นผู้ ให้บริกำรคอนเทนต์ และควำมบนัเทิง (Content 

Provider) ทกุรูปแบบ โดยด ำเนินธุรกิจตำมวิสยัทศัน์ การเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทงิชัน้น า

ของเมืองไทย ผ่ำนเทคโนโลยี และส่ือที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทกุไลฟ์สไตลใ์นโลกดิจิตอล 

กลุ่มบริษัทโมโน เน้นกำรสร้ำงกำรเติบโตให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ด้วยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของทรัพยำกรและ

ระบบต่ำงๆ ทัง้ระบบจัดกำร  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรองรับกำรเติบโตและกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจมำโดย

ตลอด  สร้ำงทีมงำนและบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บคุลำกรได้รับกำรพฒันำ บนพืน้ฐำน 

ค่ำนิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลพุนัธกิจที่บริษัทมุ่งเน้น ดงันี ้

- สร้างสรรค์  สำระควำมบนัเทิงที่สร้ำงคณุค่ำและควำมสขุในทกุรูปแบบ 

- เสริมสร้าง  เครือข่ำยโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้ำวทนักำรเปล่ียนแปลงของโลก 

- แสวงหา  โอกำสและช่องทำงธุรกิจใหม่ๆ ทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ 

- สนับสนุน  บคุลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ และพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง  

- ส่งเสริม  รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อกำรเติบโตที่ยัง่ยืน 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ปัจจุบันธุรกิจส่ือทีวี ในนามช่อง MONO29 อยู่ในอันดับที่ 3 ของช่องฟรีทีวีทัง้หมด และถือเป็นธุรกิจหลักของ

กลุ่มบริษัท โมโน  โดยมีทิศทางช่องที่ชัดเจน    ในการเป็น ช่อง  “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด ”  น าเสนอ

คอนเทนต์ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก  ซึ่งกลุ่มบริษัท โมโน มุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพการน าเสนอคอนเทนต์มา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเรตติง้และรายได้ โดยมีเป้าหมายขยับขึน้สู่อันดับที่ 2 ของช่องที่มีผู้ ชม

นิยมมากที่สุด รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5 - 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านส่ือทีวีในปัจจุบัน ทัง้นี ้

กลุ่มบริษัท โมโน มีการวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และการตลาดทุกปีเพื่อผลักดันให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่คาดไว้  

ด้วยกลยุทธ์การจัดผัง Mega Movies Pack การจัดภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม หรือภาพยนตร์หลายภาคมาฉาย

ต่อเนื่องทุกวัน หรือในช่วงวันหยุด เช่น  Marvel Universe 7 วัน 7 เร่ือง, การจัดโปรแกรม Premium Blockbuster 

Thailand Premiere ภาพยนตร์ดังที่ช่อง MONO29 น ามาฉายบนฟรีทีวีเป็นครัง้แรก, แคมเปญ “MONO29 จัดให้” มี

การเปิดให้ผู้ ชมร่วมโหวตภาพยนตร์ที่ต้องการชม เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ชม ผ่าน 3 ช่องทาง Facebook, Twitter 

และ Instagram เพื่อให้ผู้ ชมได้รับชมภาพยนตร์ที่ตรงใจ  

ทัง้นี ้ภาพรวมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน มุ่งสู่ทิศทางในการเป็นผู้น าตลาดในธุรกิจสื่อและการให้บริการ

คอนเทนต์ ภายใต้แนวคิด “Universe of Entertainment” ให้ความส าคญัในเนือ้หาประเภทริช คอนเทนต์  (Rich Content) 

ทีม่ีคุณภาพ  ทัง้  ภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว  ผ่านสื่อบนัเทิงรูปแบบต่างๆ   โดยลงทุนในการสรรหาหนงัดี  ซีรีส์ดงัจาก

ในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มการผลิตคอนเทนต์ไทยที่มีคุณภาพ ด้วยกลยุทธ์การบริหารคอนเทนต์ (Content 

Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ด้านการจัดซือ้ การผลิต การตลาด และการบริหารต้นทุน ท าให้คอนเทนต์สามารถใช้
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ประโยชน์และสร้างรายได้จากหลายช่องทาง ทัง้การฉายในโรงภาพยนตร์ ฉายผ่านช่อง MONO29 ผ่านแอปพลิเคชัน 

MonoMax หรือขายลิขสิทธ์ิไปยงัต่างประเทศ เป็นการบริหารสิทธ์ิจากส่วนธุรกิจต้นน า้ไปถึงการตลาด และการบริการถึง

ผู้บริโภคปลายน า้ ซึง่ประกอบด้วย 

• กำรผลิตภำพยนตร์ไทย โดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ (Mono Pictures)  

• กำรผลิตละคร ซีรีส์ และภำพยนตร์ไทย โดยทีมโมโน ออริจินอล (Mono Originals) ของช่อง MONO29 โดยมี

กำรร่วมผลิตกับ GMM Grammy และ SBS Content Hub (ประเทศเกำหลี) เพื่อควำมร่วมมือในกระบวนกำร

ผลิตทีม่ีคณุภำพ ดำรำที่มีชื่อเสียง และ เนือ้เร่ืองทีเ่ข้มขึน้ 

• กำรสรรหำภำพยนตร์ และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกดั 

• กำรผลิตรำยกำรกีฬำบำสเก็ตบอลต่ำงๆ ซึง่จดัโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั 

• กำรเผยแพร่ผ่ำนรำยกำรโทรทศัน์ โดยบริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกดั (MONO29) และแบบสตรีมมิ่ง โดยบริษทั       

โมโน ฟิล์ม จ ำกดั (MonoMax) 

• กำรท ำกิจกรรมกำรตลำดร่วมกับภำพยนตร์ หรือ ซีรีส์ดังกล่ำว พร้อมกับ สินค้ำ หรือ  ผู้ สนับสนุนต่ำงๆ โดย

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จ ำกัด พร้อมด้วยเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ ที่มีแฟนเพจผู้ติดตำมในทกุหน่วยธุรกิจรวม

กว่ำ 15 ล้ำนแฟนเพจ ซึง่จะเป็นส่วนท่ีสนบัสนนุกำรเชื่อมโยงกำรท ำกำรตลำดร่วมกนัได้เป็นอย่ำงดี  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ปี 2562 - วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เว็บไซต์ MThai.com รับรำงวัล Best Brand Performance on Twitter ในงำน

ประกำศรำงวลั “Thailand Zocial Awards 2019” 

 - วนัที่ 15 มีนำคม 2562 ธนำคำรออมสิน (GSB) แถลงข่ำวให้กำรสนบัสนุนกีฬำบำสเกตบอลอย่ำงต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3 ถือเป็นผู้สนบัสนนุหลกัอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรสนบัสนนุวงกำรบำสเกตบอลในทุกระดบัชัน้ โดย

ร่วมกบั บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน 

 - วนัที่ 21 มีนำคม 2562  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ร่วมเป็นสกัขีพยำนและมอบรำงวลัให้กับ

บุคคลที่ถูกกล่ำวถึงบนโลกออนไลน์มำกที่สุด ในงำน “MThai Top Talk-About 2019” ที่จัดขึน้โดย

เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เป็นปีที่ 9 

 - วนัที่ 12 เมษำยน 2562 เทศบำลนครขอนแก่น ร่วมกับช่อง MONO29 ร่วมสร้ำงปรำกฏกำรณ์ควำมสนุก

ครัง้ยิ่งใหญ่ในงำน “ประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำน  เทศกำลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้ำวเหนียว 

ประจ ำปี 2562”  ระหว่ำงวนัท่ี 12-15  เมษำยน 2562  สืบสำนประเพณีและวฒันธรรมสงกรำนต์สดุยิ่งใหญ่  

โดยช่อง MONO29 เนรมิตเวทีสุดอลังกำร จัดมหกรรมฟรีคอนเสิร์ต “MONO29 Khonkaen Songkran 

Festival 2019"  จดัทพัศิลปินชื่อดงักว่ำ 100 ชีวิต โดยงำนจดัขึน้ทีถ่นนข้ำวเหนียว 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                          ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 6 

 - วนัท่ี 11 มิถุนำยน 2562  บริษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บำสเกตบอล ลีก จ ำกัด กำรกีฬำแห่งประเทศไทย และ

กีฬำบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหำรจำกโตโยต้ำผู้สนบัสนุนหลกั แถลงข่ำวพิธีเปิดกำรแข่งขนั

กีฬำบำสเกตบอล “Thailand Professional Basketball League 2019” (TPBL) ณ สนำมจีเอสบี สเตเดียม29  

โดยบริษัท ไทย โปรเฟสชัน่แนล บำสเกตบอล ลีก จ ำกัด  เกิดจำกควำมร่วมมือกันของ  6  สโมสรบำสเกตบอล

ชัน้น ำของเมืองไทย ท่ีมีจดุประสงค์เพื่อพฒันำวงกำรบำสเกตบอลอำชีพไทยอย่ำงมีระบบและยัง่ยืน 

 - วนัที่ 21 มิถุนำยน 2562  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิฮั่วเคีย้ว 

ป่อเต๊กเซี่ยงตึง๊ มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) จดังำน

โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ค่ำนิยมและควำมเป็นไทย “ไทยดี มีมำรยำท” ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

ได้แก่ 1. กำรประกวดหนังสัน้ระดับเยำวชน   2. Workshop/ทอล์คโชว์   ส่งเสริมควำมเป็นไทย 

ณ มหำวิทยำลยัชัน้น ำ และตำมโรงภำพยนตร์ ใน 5 ภูมิภำค โดยนกัพูดชัน้น ำ และ 3. ผลิตและเผยแพร่ 

มินิซีรีส์ “ไทยดี มีมำรยำท” ที่จะออกอำกำศทำงช่อง MONO29  

 - วันที่ 27 มิถุนำยน 2562  สมำคมกีฬำตะกร้อแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัท โมโน เข้ำร่วมบันทึกเทป

รำยกำรทนัข่ำวเช้ำ เพื่อเตรียมออกอำกำศในโอกำสที่ MonoMax และช่อง MONO PLUS “กีฬำดี ซีรีส์โดน” 

ได้สิทธ์ิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขนั “ตะกร้อไทยแลนด์ลีก ประจ ำปี 2562” 

 - วนัท่ี 7 กนัยำยน 2562  ส ำนกังำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนพิษณโุลก และกลุ่มบริษัท โมโน

ร่วมเปิดงำน “ดูหนงัเท่เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ” โดยงำนจดัขึน้ภำยใต้  “โครงกำรเมืองรองต้องลอง”  เพื่อ

ส่งเสริมกำรเดินทำงท่องเที่ยวและกระจำยรำยได้สู่ เมืองรองไปยังทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง และเป็นมิติใหม่

แห่งวงกำรภำพยนตร์ที่ผนวกเร่ืองกำรท่องเที่ยวเข้ำมำ โดยน ำเสนอให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเร่ืองกำรผลิต

ภำพยนตร์ นกัเรียน นกัศึกษำ รวมถึงบุคคลทัว่ไปที่สนใจงำนภำพยนตร์และกำรท่องเที่ยว และนบัเป็นครัง้

แรกในประเทศไทย ทีม่ีกำรจดัฉำยหนงักลำงแปลงระบบ 3 มิติ ณ สวนกลำงเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 

 - วันที่ 13 กันยำยน 2562  แถลงข่ำวลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ระหว่ำง 3BB บริษัทในเครือกลุ่ม

บริษัทจัสมิน (JAS) กับ KT Corporation (KT) จำกเกำหลีใต้ และ กลุ่มบริษัท โมโน (MONO) ในฐำนะ 

Technology Partner และ Strategic Consultant เพื่อลยุธุรกิจ IPTV 

 - วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562  ทีมผู้บริหำรของ MONO และ GMM ร่วมแถลงข่ำวควำมร่วมมือทำงธุรกิจในงำน 

“Super Giant Alliance” เซ็นสญัญำ 3 ปี ผ่ำนควำมร่วมมือ 5 ด้ำน ได้แก่ คอนเทนต์ ศิลปิน กำรตลำด กำร

ขำย และเทคโนโลยี 

 - วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562   กลุ่มบริษัท โมโน  และธนำคำรออมสิน  ร่วมจัดกำรประกวด  และประกำศ

ผู้ ชนะเลิศ “GSB GEN CAMPUS STAR 2019” ทัง้ชำย-หญิง ได้แก่ B03 นำยโอฬำริก ต๊ะน้อย (เกมส์) 

มหำวิทยำลัยศรีปทุม และ G02 นำงสำวศิ ริกำญจน์ วงศ์ สิทธ์ิ (มำยด์) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ณ 

ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 - วันที่  14 พฤศจิกำยน  2562  โม โน มิ ว สิค  จับมือ ร่วม เป็นพันธมิตรกับ  “WHAM” (Music and Art 

Community Digital Platform) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำร และประเดิมด้วย

กิจกรรมแรก WHAM Challenge เปิดโอกำสให้ผู้ รักในเสียงเพลงได้คฟัเวอร์เพลงดงัจำกทำงค่ำยโมโน มิว

สิค เพื่อร่วมกนัเฟ้นหำดำวดวงใหม่ประดบัวงกำรบนัเทิง 

 - วนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2562  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ประกำศแต่งตัง้ คุณปฐมพงศ์  

สิรชัยรัตน์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้พบปะ

พดูคยุกบัส่ือมวลชนในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่งใหม่ และแถลงถึงทิศทำงกำรด ำเนนิธุรกิจในปี 2563  เปิดเผยถึง

กลยุทธ์ส ำคัญ ด้วยกำรเชื่อมโยงแพลตฟอร์มเข้ำด้วยกัน  เพื่อจับกลุ่มผู้ ชมที่มีพฤติกรรมแตกต่ำงกันทัง้ 6 

แพลตฟอร์ม  อนัได้แก่  จอทีวี  โรงหนงั สมำร์ทโฟน  พีซี  อีเว้นท์ และ Outdoor Cinema ผ่ำนคอนเทนต์ที่มีอยู่ 

 - วนัที่ 12 ธันวำคม 2562  คุณปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด 

(มหำชน) และคุณคิมยองเซียบ ประธำนกรรมกำร บริษัท SBS Content Hub ผู้น ำธุรกิจสถำนีวิทยุและ

โทรทัศน์ และผู้ เผยแพร่คอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเกำหลีใต้ เซ็นสัญญำควำมร่วมมืออย่ำงเป็น

ทำงกำร   ในกำรน ำคอนเทนต์ของ SBS (เอสบีเอส) มำเผยแพร่ทำงช่อง MONO29 และผลิตละครรีเมค  

รวมทัง้ร่วมมือในกำรสร้ำงรำยได้ร่วมกนั ณ งำน Asian TV Forum (ATF)  ประเทศสิงคโปร์ 

 - วนัท่ี 23 ธันวำคม 2562  ในช่วงเทศกำลแห่งควำมสขุเฉลิมฉลองส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ช่อง MONO29 

ขนกองทัพหนังดี-ซีรีส์ดัง กว่ำ 100 เร่ือง ให้ชมอย่ำงเต็มอิ่มแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณำคั่น กับ “MONO29 

NEW YEAR NON-STOP บ้ำกว่ำที่คิด ระห ่ำกว่ำที่เคย” ดูหนังดี ซี รีส์ดัง แบบไม่มีคั่นโฆษณำ 10 วัน 

ต้อนรับปี 2020 ตัง้แต่วนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

 - วนัท่ี 29 ธันวำคม 2562  ช่อง MONO29 ได้จดัมหกรรมควำมบนัเทิงเฉลิมฉลองปีใหม่อย่ำงยิ่งใหญ่ ในงำน 

“PATTAYA COUNTDOWN 2020 ” ให้กับเทศบำลเมืองพัทยำ  เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำร

ท่องเที่ยวเมืองพทัยำ และยกระดบัคณุภำพกำรท่องเที่ยวในพืน้ท่ีสู่กำรท่องเที่ยวระดบัโลก กบักิจกรรมต่ำงๆ 

ตลอด 3 วนั 3 คืน ตัง้แต่วนัที่ 29-31 ธันวำคม 2562 ณ ท่ำเทียบเรือแหลมบำลีฮำย  จงัหวดัชลบรีุ 

ปี 2561 - วนัที่ 27 มีนำคม 2561 เว็บไซต์ MThai.com จดังำน MThai Top Talk-About 2018 งำนประกำศรำงวัลที่

ยิ่งใหญ่ที่สดุบนโลกออนไลน์ ซึ่งจดัขึน้เป็นปีที่ 8 เป็นกำรประกำศรำงวลัให้แก่บุคคลที่ถูกกล่ำวถึงมำกที่สดุ 

ทัง้ดำรำนักแสดง นักกีฬำ และบุคคลที่เป็นแบบอย่ำง เพื่อเป็นก ำลังใจ และเป็นแรงบนัดำลใจให้กับสงัคม 

โดยจดัขึน้ ณ ลำนหน้ำศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

 - วนัท่ี 1 เมษำยน 2561 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร์ บำสเกตบอลคลบั รับมอบเงินรำงวลัและถ้วยแชมป์เปีย้นใน

กำรแข่งขนั “GSB Thailand Basketball Super League 2018” (GSB TBSL 2018)  ซึ่งได้รับเงินรำงวลั 3 ล้ำน

บำท ไปครอง  
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 - วนัที่ 29 เมษำยน 2561 เว็บไซต์ MThai.com ได้รับรำงวลั เว็บไซต์ยอดเยี่ยม จำกงำนพิธีมอบรำงวลั เพรส 

อวอร์ด ประจ ำปี 2561 (Press Awards 2018) หรือรำงวัลเณศไอยรำ โดยชมรมสมำพันธ์ส่ือสำรมวลชน

แห่งประเทศไทย  

 - วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 แถลงข่ำวคอนเสิร์ตสดุพรีเมยีม “GSB WOW CONCERT” ซึง่ “ธนำคำรออมสิน” 

ร่วมกับ “โมโน กรุ๊ป” จัดขึน้เพื่อมอบให้กับลูกค้ำธนำคำรได้ร่วมกิจกรรมชมคอนเสิร์ต ฟรีตลอดปี 2561 

ภำยใต้รูปแบบคอนเสิร์ต 3 รูปแบบ คือ 2 Tone Concert, Rewind 6 Degree และ Diva จำกศิลปินชัน้น ำ

ของเมืองไทย พร้อมด้วยโปรดกัชัน่สดุอลงักำรบนเวทีคอนเสิร์ตจอแอลอีดี 270 องศำ ที่มำพร้อมแสง สี 

เสียง ตระกำรตำ  

 - วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2561 บริษัท โมโน ทรำเวล จ ำกัด เร่ิมธุรกิจโฮมช็อปปิง้ โดยร่วมมือกบัสถำนโีทรทศัน์ช่อง 

MONO29 ออกอำกำศรำยกำร "29Shopping" ที่เต็มไปด้วยสินค้ำคุณภำพหลำกหลำยชนิด ทัง้เคร่ืองครัว 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ของใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำไลฟ์สไตล์ สินค้ำแฟชัน่ ของสะสม คอลเลคชัน่ต่ำงๆ และอื่นๆ อีก

มำกมำย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตของคนยคุใหม่ เพื่อให้ธุรกิจคอมเมิร์ซเพิ่มรำยได้ให้แก่กลุ่มบริษัท 

 - วันที่ 1 สิงหำคม 2561 ค่ำยภำพยนตร์ทีโมเมนต์ ในเครือโมโน กรุ๊ป เปิดตัวภำพยนตร์เร่ือง “App War - 

แอปชนแอป” ภำพยนตร์รักโรแมนติก-คอมมำดีว้่ำด้วยเร่ืองรำวของกลุ่มนกัธุรกิจหน้ำใหม่ในวงกำร Start Up 

ที่น ำทีมโดยเหล่ำนักแสดงหน้ำใหม่ ได้แก่ ณัฏฐ์ กิจจริต, จิงจิง - วริศรำ ยู , เติร์ด ธนำภพ, อร BNK48 - 

พัศชนันท์ เจียริโชติ ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของหนุ่มสำว Gen Y ที่พูดถึงมิตรภำพ ควำมรัก และกำรต่อสู้ เพื่อ

ควำมฝันโดย  เสือ - ยรรยง ครุุองักรู  

 - วนัท่ี 23 สิงหำคม 2561 บริษัท โมโน เพลย์ จ ำกดั เปิดตวัเกมมือถือ Light Shadow ซึง่เป็นเกม Moba RPG  

แตกต่ำงด้วยควำมเป็นอนิเมะสไตล์ โดยเปิดตวัได้เพียง 1 สปัดำห์ เกม Light Shadow ก็ได้รับควำมนิยม

จนขึน้เป็นอนัดบัที ่ 2 ของ Top Free in Strategy game ใน google play store โดยในปัจจุบนัมียอด

ดำวน์โหลด 4 แสนดำวน์โหลด 

 - เดือนสิงหำคม 2561 ธุรกิจภำพยนตร์ออนไลน์ รีแบรนด์จำก Monomaxxx เป็น Monomax  เพื่อสร้ำงกำร

จดจ ำแบรนด์ได้ง่ำยขึน้  และได้ปรับรำคำแพ็กเกจใหม่ รวมถึงกำรเพิ่มคอนเทนต์ Live Stream เข้ำมำ

เสริมทพัให้คอนเทนต์มีควำมแข็งแกร่งมำกขึน้  สร้ำงควำมหลำกหลำยและรองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ได้ครบทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั 

 - วนัที่ 26 กันยำยน 2561 ค่ำยภำพยนตร์ทีโมเมนต์ ในเครือโมโน กรุ๊ป จดังำน Gala รอบส่ือมวลชนเปิดตัว

ภำพยนตร์เร่ือง ”The Pool นรก 6 เมตร” ผลงำนก ำกับของพิง ล ำพระเพลิง น ำแสดงโดย เคน ธีรเดช และ 

เกรซ รัชย์ณมนทร์ โดยได้รับเสียงชื่นชมจำกส่ือมวลชนที่เข้ำร่วมงำน และกระแสตอบรับที่ดีจำกผู้ ชมใน

ประเทศ อีกทัง้ภำพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้ถูกซือ้ไปแล้วกว่ำ 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ เวียดนำม พม่ำ ลำว 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เกำหลี และไต้หวนั 
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 - เดือนกันยำยน 2561 ธุรกิจสมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง เปิดตวั TUTOR ME บริกำรเรียนออนไลน์ได้

ทกุที่ระดบัคณุภำพ ครอบคลมุทกุทกัษะควำมรู้ ได้แก่ ติวเข้ม ภำษำ ธุรกิจ ดนตรี และไลฟ์สไตล ์กับติวเตอร์

ผู้ เชี่ยวชำญ เพื่อเพิ่มศักยภำพ พร้อมเทคโนโลยีระบบวัดผลก่อนเรียน-หลังเรียน ซึ่งรองรับกำรใช้งำนทุก

อปุกรณ์อย่ำงคอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน รวมถึงสมำร์ทดีไวซ์ และยงัรองรับทัง้ระบบปฏิบตัิกำร iOS และ Android 

 - วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2561 นิตยสำร Campus Star ในเครือโมโน กรุ๊ป ร่วมกับ ธนำคำรออมสิน จัดกำร

ประกวดในโครงกำร GSB GEN CAMPUS STAR 2018 เป็นปีที่ 3 เพื่อค้นหำตวัแทนคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม รวมทัง้มีบุคลิกภำพที่ดี ชิงทุนกำรศึกษำมูลค่ำรวมกว่ำ 

1,600,000 บำท 

ปี 2560 - วนัท่ี 4 มกรำคม 2560  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยรำยชื่อ 102 หลกัทรัพย์ที่มีสภำพคล่องในกำร

ซือ้ขำยต่อเนื่องเข้ำเป็นองค์ประกอบดชันีใหม่ "sSET Index" เพิ่มเติมจำกดชันี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่ 

เพื่อใช้เป็น benchmark index ส ำหรับกำรลงทุนและสำมำรถต่อยอดใช้เป็นดัชนีอ้ำงอิงเพื่อกำรออก

ผลิตภณัฑ์ทำงกำรเงินในอนำคต โดยหลกัทรัพย์ MONO ได้รับคดัเลือกเข้ำสู่ดชันี sSET 

 - วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2560   จดัตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 100 ได้แก่ 1. บริษัท โมโน เพลย์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจผลิตและบริกำรที่ให้ควำมบนัเทิงเก่ียวกับ

เกมออนไลน์      2. บริษัท โมโน แอสโทร จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิตคอนเทนต์ ให้บริกำรข้อมลูสำระควำมรู้

ด้ำนโหรำศำสตร์และทกัษะเพื่อส่งเสริมชีวิต กำรลงทนุ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำด้ำนฮวงจุ้ย 

 - วนัที่ 10 มีนำคม 2560   เว็บไซต์ MThai.com จดังำน MThai Top Talk-About 2017 งำนประกำศรำงวลัที่

ยิ่งใหญ่ที่สดุบนโลกออนไลน์ ซึ่งจดัขึน้เป็นปีที่ 7 เป็นกำรประกำศรำงวลัให้แก่บุคคลที่ถูกกล่ำวถึงมำกที่สดุ 

ทัง้ดำรำนกัแสดง นกักีฬำ และบุคคลที่เป็นแบบอย่ำง เพื่อเป็นก ำลงัใจ และแรงบนัดำลใจให้กับสงัคม โดย

จดัขึน้ ณ ศนูย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน 

 - วนัที่ 21 มีนำคม 2560   งำนเปิดตวัภำพยนตร์เร่ืองแรกจำก ทีโมเมนต์ “โอเวอร์ไซส์..ทลำยพุง” รอบกำล่ำ

พรีเมียร์ มีเหล่ำผู้บริหำร ผู้ก ำกบั และนกัแสดงน ำจำกภำพยนตร์ ร่วมให้กำรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในวงกำร

และบรรดำส่ือมวลชนที่มำร่วมแสดงควำมยินดีกันอย่ำงคบัคั่ง ณ ลำนอินฟินิตี ้ฮอล์ล ชัน้ 5 โรงภำพยนตร์

พำรำกอนซีนีเพล็กซ์ ศนูย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน 

 - เดือนมีนำคม 2560   บริษัท โมโน แอสโทร จ ำกัด (Mono Astro) ขยำยตลำดด้วยกำรเปิดให้บริกำร

แอปพลิเคชัน Neptune อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ในรูปแบบกำรดดูวงออนไลน์ที่สะดวก ใช้งำนง่ำย ไม่ต้องรอ

คิว Neptune ดดูวงออนไลน์รองรับทัง้ระบบ iOS และ Android เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำโดย

มีนกัพยำกรณ์หลำกหลำยมำกกว่ำ 100 ท่ำน 
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 - วันที่ 26 เมษำยน 2560   บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด ธนำคำรออมสิน กำรกีฬำแห่ง

ประเทศไทย และสมำคมบำสเกตบอลอำชีพไทย ร่วมกันแถลงจัดกำรแข่งขันกีฬำยัดห่วงระดับอำชีพ 

“ธนำคำรออมสิน ไทยแลนด์ บำสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซึ่งปีนีจ้ดัเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดย

ท ำกำรแข่งขนัระหว่ำงวนัท่ี 13 พฤษภำคม ถึง 22 กรกฎำคม 2560 ชิงเงินรำงวลัรวมกว่ำ 1.2 ล้ำนบำท 

 - เดือนเมษำยน 2560   เปิดใช้งำนเว็บไซต์ Seeme.me วิดีโอพอร์ทัลออนไลน์คุณภำพของคนไทย เพื่อ

ตอบสนองควำมนิยมของผู้บริโภคยคุใหม่ ที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ทโฟนทีเ่พิ่มขึน้ 

 - วนัที่ 11 มิถุนำยน 2560   บริษัท โมโน เรดิโอ จ ำกัด เพิ่มศักยภำพด้วยกำรเร่ิมธุรกิจ Showbiz Business 

โดยร่วมมือกับพันธมิตร ธนำคำรออมสิน จัด GSB 2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสิร์ต ทัง้หมด 7 

คอนเสิร์ต ที่น ำศิลปินต่ำงขัว้โคจรมำเจอกนัครัง้แรกบนเวทีคอนเสิร์ตอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2560 

 - วนัที่ 16 มิถุนำยน 2560   ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  ประกำศรำยชื่อหลักทรัพย์เพื่อใช้ค ำนวณดชันี SET50 ดชันี 

SET100 ดัชนี  SETHD และดัชนี  sSET ในช่วงค ร่ึงปีหลัง 2560 (1 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม)  โดย

หลกัทรัพย์ MONO ได้รับคดัเลือกเข้ำสู่ดชันี SET100 

 - วันที่ 22 มิถุนำยน 2560   บริษัท โมโน เพลย์ จ ำกัด เปิดตัวเกม Boxing Angel เกมมือถือแนว Fighting 

Action RPG ที่มีตวัละครเป็นนกัมวยสำวน่ำรัก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงพำกย์จำกนกัพำกย์กำร์ตูน 

อนิเมะชื่อดงัจำกญ่ีปุ่ น ซึ่งในเดือนแรกที่ให้บริกำร Boxing Angel ได้ติดอนัดบั Top 3 ของเกมแอคชัน่ที่

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

ในแต่ละเดือนกว่ำ 80,000 คน 

 - เดือนตุลำคม 2560   MONO Group คว้ำสิทธ์ิกำรแข่งขนับำสเกตบอล NBA ลีกบำสเกตบอลที่ดีที่สดุในโลก 

และมีผู้ติดตำมชมจำกทั่วโลกมำกกว่ำ 80 ล้ำนคน พร้อมถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันผ่ำนทำงฟรีทีวีดิจิตอล 

“ช่อง MONO29” และทำงทีวีดำวเทียม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดูกำล 2017 – 2018 นี  ้พร้อมชม

ย้อนหลงัไฮไลท์กำรแข่งขนัผ่ำนทำงเว็บไซต์ Seeme.me 

 - วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560   บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั ร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) ร่วมกันจดังำนแถลงข่ำวกำรแข่งขนั “สพฐ.-โมโน แชมเปีย้นคพั 2017” ซึ่งเป็น

ลีกกำรแข่งขันบำสเกตบอลที่เปิดโอกำสและประสบกำรณ์ให้นกัเรียนได้พัฒนำและต่อยอดแผนพัฒนำกีฬำ

อำชีพตำมแนวนโยบำยของภำครัฐ โดยกำรแข่งขัน “รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ” จะจดักำรแข่งขนัใน

วนัที่ 8 - 15 มกรำคม 2561 ณ สนำม STADIUM29 ถนนชยัพฤกษ์ 
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โครงสร้างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  มีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 16 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีภำพรวมกำรถือ
หุ้นของกลุ่มบริษัท ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 99% และ บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จ ำกดั 1% 

2 บริษัทร่วม ที่ถอืหุ้นโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั 31.66% 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัทย่อย 

1.  บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ ากัด หรือ Mono Gen  จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2540  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

และเรียกช ำระแล้ว 982 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนต์ที่มีเนือ้หำสำระด้ำนควำมบันเทิงหลำกหลำยแนว 

ครอบคลมุไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ อำทิ ข่ำวในวงกำรบนัเทิง ดำรำ ภำพแฟชั่น ละคร และภำพยนตร์ โดยมีนิตยสำรที่เป็นที่

รู้จัก อำทิเช่น นิตยสำรกอซซิปสตำร์ (Gossip Star) ไบโอสโคป (Bioscope) รัช (Rush) เป็นต้น  และเฟซบุ๊กภำยใต้

แต่ละแบรนด์รวมกว่ำ 4 ล้ำนแฟนเพจ รวมถึงเป็นผู้ผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊คที่ได้รับลิขสิทธ์ิจำกนักเขียนและ

เจ้ำของผลงำนท่ีมีชื่อเสยีงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมแนวของแต่ละส ำนกัพิมพ์ 

2.  บริษัท โมโน ทราเวล จ ากัด หรือ Mono Travel จัดตัง้ขึน้วันที่ 20 มิถุนำยน 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

และเรียกช ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจคอมเมิร์ซ โดยจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิง้ 

ใน ชื่ อ  29Shopping และให้บ ริกำรจองที่ พั กแก่ ลูก ค้ ำ ผ่ ำนทำงเว็บ ไซต์  ได้ แก่  www.hotelthailand.com  

www.hotelsthailand.com 

3. บริษัท โมโน มิวสิค จ ากัด หรือ Mono Music จดัตัง้ขึน้วนัที่ 1 กรกฎำคม 2546 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียก

ช ำระแล้ว 27 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบันเทิงที่เก่ียวกับศิลปินและเพลงของค่ำยโมโน 

มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปินและดนตรีเพื่อเอำใจกลุ่มผู้ ฟัง ทุกเพศทุกวยั ทัง้บอยแบนด์ และเกิร์ลกรุ๊ป  เน้นแนวดนตรีป๊อป

และแนวเพลงฟังสบำย (Easy Listening)  

4. บริษัท โมโน ฟิล์ม จ ากัด หรือ Mono Film จดัตัง้ขึน้วนัที่ 5 ตุลำคม 2547 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระ

แล้ว   871  ล้ำนบำท   ถือหุ้นทัง้หมดโดย  Mono Gen   โดย  Mono Film   ประกอบธุรกิจผลิตภำพยนตร์คุณภำพ  

ในนำมค่ำยโมโน พิคเจอร์ น ำออกฉำยในโรงภำพยนตร์  ขำยลิขสิทธ์ิให้สถำนีโทรทศัน์ฟรีทีวี  เคเบิลทีวี และขำยสิทธ์ิ

ให้กับต่ำงประเทศ รวมทัง้กำรจดัซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ทัง้ไทยและต่ำงประเทศเข้ำมำฉำยในโรงภำพยนตร์ และน ำมำ

ให้บริกำรในรูปแบบอื่นๆ 

5. บริษัท โมโน โปรดักชั่ น จ ากัด หรือ Mono Production จัดตัง้ขึน้วันที่ 4 ตุลำคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 

2,020 ล้ำนบำท และทุนที่เรียกช ำระแล้ว 1,950 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทศัน์ประเภท

บนัเทิง เพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนระบบทีวีดำวเทียม เคเบิลทีวี  สมำร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชัว่โมง  ใน

นำมช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภำยใต้สโลแกน “กีฬำดี ซีรีส์โดน” โดยมีรำยได้หลกัจำกกำรจ ำหน่ำยโฆษณำ

ให้กับผู้สนับสนุนรำยกำร หรือเจ้ำของสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ อัตรำค่ำโฆษณำขึน้อยู่กับควำมนิยมของรำยกำรและ

ช่วงเวลำออกอำกำศ 

6. บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ ากัด หรือ Mono Info จัดตัง้ขึน้วนัที่ 15 ธันวำคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

และเรียกช ำระแล้ว 8 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดย

เป็นผู้ ผลิต และพัฒนำโปรแกรมต่ำงๆ รวมทัง้กำรดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำร

ให้บริกำรของบริษัท   นอกจำกนี  ้ มีส่วนงำนพัฒนำแอปพลิเคชัน (Application)  ส ำหรับธุรกิจสมัครรับข้อมูล

ข่ำวสำรและบนัเทิง ผ่ำน Multiscreen 
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7. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด หรือ Mono Broadcast จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 9 กนัยำยน 2556  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

และเรียกช ำระแล้ว 1,400 ล้ำนบำท ถือหุ้ นทัง้หมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ด ำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอล ในนำมช่อง MONO29 ภำยใต้สโลแกน 

“ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ” จำกสตูดิโอชัน้น ำต่ำงประเทศ ทัง้ ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสำมำรถรับชมได้

แบบ 2 ภำษำ ทัง้ทำงโทรทศัน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชนั 

8. บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด หรือ Mono Sport Ent จัดตัง้ขึน้วันที่   9 กันยำยน  2556  

ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 250 ล้ำนบำท และทนุที่เรียกช ำระแล้ว 180 ล้ำนบำท ถือหุ้นทัง้หมดโดย Mono Production 

โดยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัธุรกจิจดักำรแข่งขนักีฬำและอื่นๆ ที่เก่ียวกบักำรแข่งขนักีฬำทกุประเภท รวมถึงบริหำรจดักำร

ทีมกีฬำ และจดัตัง้สโมสรกีฬำ 

9. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดตัง้ขึน้วันที่ 9 ตุลำคม 2556 ปัจจุบันมีทุน     

จดทะเบียน และทุนที่เรียกช ำระแล้ว 25 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง หรือประมำณ 107 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนด ำเนินธุรกิจ

ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

10. บริษัท โมโน เรดิโอ จ ากัด หรือ Mono Radio จดัตัง้ขึน้วนัที่ 15 ธันวำคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียก

ช ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง ภำยใต้คล่ืนวิทยุ 

“Mono Fresh 91.5 FM” ซึง่เป็นคลื่นวิทยทุี่เปิดเพลงจำกทกุยคุ รวมไว้ในหนึ่งเดียว 

11. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ ากัด หรือ Mono Radio Broadcast จดัตัง้ขึน้วนัที่ 15 ธันวำคม 2557  ปัจจบุนั

มีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท และทุนที่เรียกช ำระแล้ว 0.25 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อออกอำกำศ

ผ่ำนสถำนีวิทยกุระจำยเสียง 

12. บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ ากัด หรือ Mono Talent Studio จดัตัง้ขึน้วนัที่ 28 กรกฎำคม 2558 ปัจจบุนัมีทุน

จดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 8 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรบริหำรศิลปิน กำรออกผลงำน และกำรจดักำร

งำนต่ำงๆ เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กบัศิลปิน รวมถึงกำรพฒันำและส่งเสริมภำพลกัษณ์ให้กบัศิลปิน 

13. บริษัท ทีโมเมนต์ จ ากัด หรือ T Moment จดัตัง้ขึน้วนัที่ 9 มีนำคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท 

และทุนที่เรียกช ำระแล้ว 115 ล้ำนบำท  ประกอบธุรกิจผลิตภำพยนตร์คุณภำพ  ในนำมค่ำยทีโมเมนต์ น ำออกฉำย

ในโรงภำพยนตร์  ขำยลิขสิทธ์ิให้สถำนีโทรทศัน์ฟรีทีวี  เคเบิลทีวี และขำยสิทธ์ิให้กบัต่ำงประเทศ  

14. บริษัท โมโน เพลย์ จ ากัด หรือ Mono Play จดัตัง้ขึน้วนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2560 ปัจจบุนัมีทุนจดทะเบียน 35 ล้ำน

บำท และทุนที่เรียกช ำระแล้ว 12.50 ล้ำนบำท  ประกอบธุรกิจพัฒนำบริกำรควำมบันเทิงออนไลน์ในรูปแบบเกม 

พฒันำโปรแกรมเกมเพื่อรองรับกำรใช้งำนของอปุกรณ์ต่ำงๆ 

15. บริษัท โมโน แอสโทร จ ากัด หรือ Mono Astro จัดตัง้ขึน้วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 

ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ด้ำนกำรพยำกรณ์และโหรำศำสตร์  
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16. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จดัตัง้ขึน้วนัที่ 5 พฤศจิกำยน 2553  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

และเรียกช ำระแล้ว 1,000 ล้ำนรูเปียห์ หรือประมำณ 3.80 ล้ำนบำท ปัจจุบนัหยุดด ำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำร

ช ำระบญัชี 

บริษัทร่วม 

1.   บริษัท ไทย โปรเฟชชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จ ากัด หรือ TPBL จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562  ปัจจบุนัมี

ทุนจดทะเบียน 947,400 บำท และทุนที่เรียกช ำระแล้ว  236,850 บำท โดย Mono Sport Ent ถือหุ้นร้อยละ 31.66 

ประกอบธุรกิจจดักำรแข่งขนักีฬำบำสเกตบอล 

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   

กลุ่มบริษัทโมโน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่    และกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทไม่ได้
มีควำมสัมพันธ์ หรือเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอื่นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่อย่ำงมีนัยส ำคัญ มีควำมสัมพันธ์กันแต่เพียง
กำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำโดยทั่วไป  ตำมที่ได้เปิดเผยในส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร หัวข้อ 12 
รำยกำรระหว่ำงกัน  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับปี  2560  –  2562 เป็นดงันี ้ 

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.กลุ่มธุรกิจสื่อ        

1) รำยได้โฆษณำ 
 

Mono Tech 
Mono Gen 

Mono 
Broadcast1/ 

Mono 
Production 

Mono Radio 

- 
100 
100 

 
100 

 
100 

 

1,783.70 81.66 1,896.21 75.60 1,648.82 64.01 

2) รำยได้จำกธุรกิจสมคัรรับ 

ข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง 

ผ่ำน Multiscreen 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
100 
100 
100 

135.72 6.21 297.44 11.86 722.08 28.03 

2. กลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรคอนเทนต์        

1) รำยได้จำกธุรกิจภำพยนตร์ Mono Film1/ 
T  Moment 

100 
100 

 

36.97 1.69 87.49 3.49 66.44 2.58 

2) รำยได้จำกธรุกิจกีฬำ Mono Sport1/ 100 
 

51.72 2.37 43.04 1.72 41.20 1.60 

3) รำยได้จำกธุรกิจเพลง Mono Music 
Mono Radio 
Mono Talent 

100 
100 
100 

 
 

60.63 2.78 41.39 1.65 17.65 0.69 
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ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

4) รำยได้จำกธุรกิจอื่น Mono Gen  
Mono Travel 

Mono 
Production 
Mono Play 
Mono Astro 

100 
100 
100 

 
100 
100 

81.65 3.74 33.66 1.34 32.48 1.26 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร   2,150.39 98.45 2,399.23 95.66 2,528.67 98.17 

รำยได้อื่น   33.95 1.55 108.89 4.34 47.04 1.83 

รายได้รวม    2,184.34 100.00 2,508.12 100.00 2,575.71 100.00 
 

หมำยเหต ุ: 1/ บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทำงอ้อม ผ่ำนกำรถือหุ้นใน Mono Production  

 ซึง่ถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100 

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

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business) 

  ธุรกิจสื่อทีว ี

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2562 

 
 

ที่มำ : รำยงำนของบริษัท  เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่เปิดเผยผำ่นเว็บไซตข์องสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย 

 

มลูค่ำตลำดโฆษณำปี 2562 มีมลูค่ำรวม 105,637 ล้ำนบำท ซึง่มลูค่ำโฆษณำผ่ำนส่ือทีวีถือเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สดุ

มีมูลค่ำถึง 70,298 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 66.5 ของตลำดรวม โดยแบ่งเป็นส่ือทีวีดิจิตอล 68,032 ล้ำนบำท และส่ือทีวี

เคเบิล/ดำวเทียม 2,266 ล้ำนบำท  เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่ำโฆษณำทำงส่ือทีวีดิจิตอลและอนำล็อก 67,948 ล้ำนบำท 

และส่ือทีวีเคเบิล/ดำวเทียม 2,434 ล้ำนบำท ซึง่ส่ือทีวีดิจิตอลเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 และส่ือทีวีเคเบิล/ดำวเทียม ลดลงร้อยละ 6.9 
 

ทัง้นี ้จำกปี 2557 ปีแรกที่ทีวีดิจิตอลให้บริกำรสดัส่วนรำยได้ของกลุ่มฟรีทีวีเดิม ร้อยละ 87.3 ในขณะที่กลุ่มฟรีทีวี

ช่องใหม่ มีมูลค่ำเพียงร้อยละ 12.7 แต่ปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มูลค่ำตลำดของกลุ่มฟรีทีวีช่องเดิมลดลงเหลือร้อยละ 56.7 

ในขณะที่กลุ่มช่องใหม่เพิ่มขึน้มำที่ร้อยละ 43.3 จะเห็นได้ว่ำในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ทีวีดิจิตอลช่องใหม่เร่ิมเข้ำมำครองตลำด

มำกขึน้ 

มูลค่าตลาดโฆษณาทวีีภาคพืน้ดนิช่องเดิม และช่องทวีดีิจิตอลใหม่ ปี 2557 – 2561 

ปี 
มูลค่ารวมของ 5 ช่องฟรีทีวีเดิม มูลค่ารวมของช่องทีวีดิจิตอลใหม่ 

ยอดรวม 
รายได้(ล้านบาท) รายได้ (%) รายได้(ล้านบาท) 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 มลูค่ำตลำดโฆษณำทีวดีิจิตอลในรอบปี (2557 - 2562) ของกสทช. จำกข้อมลูของ เดอะนีลเส็น 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรับอุตสำหกรรมทีวีดิจิตอลปี 2562 เดือนเมษำยน มีประกำศค ำสัง่หวัหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 

4/2562 เร่ืองมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม และในเดือนพฤษภำคม 2562 

มีประกำศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำชดเชยอนัเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่น

ควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ทัง้นี ้มีผู้ประกอบกำรขอคืนใบอนุญำตประกอบธุรกิจถึง 7 รำย เป็นช่อง

ควำมคมชดัปกติ (SD) 2 ช่อง ช่องข่ำวสำรและสำระ 3 ช่อง และช่องเด็ก เยำวชน และครอบครัว 2 ช่อง ซึ่งทัง้หมดได้

ทยอยยุติกำรออกอำกำศในระหว่ำงเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2562 และในเดือนตุลำคม 2562 เป็นต้นไปจึงจะเร่ิมมีกำร

เปล่ียนแปลงด้ำนเรตติง้และมลูค่ำโฆษณำ แต่เนื่องจำกสดัส่วนเม็ดเงินโฆษณำของช่องที่คืนใบอนญุำตมีไม่มำก จึงจะไม่

ส่งผลต่อภำพรวมของมลูค่ำโฆษณำมำกนกั 
 

ธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ด ำเนินมำสู่ปีที่ 6 แม้ว่ำช่องสถำนีโทรทศัน์ (ภำคธุรกิจ) จะคงเหลือจ ำนวน 15 ช่อง แต่กำร

แข่งขนัในธุรกิจทีวียงัคงรุนแรง และช่อง MONO29 ยงัคงปรับกลยุทธ์ในกำรน ำเสนอคอนเทนต์ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อขบัเคล่ือนให้เรตติง้เพิ่มสูงขึน้  ซึ่งปัจจุบันได้ก้ำวขึน้สู่อันดบัที่ 3 ของช่องฟรีทีวีทัง้หมด และวำงเป้ำหมำยขยับขึน้เป็น

อนัดบัที่ 2 ด้วยคอนเทนต์ระดบัพรีเมียม ทัง้ ภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ระดบัฮอลลีวูด ซีรีส์สดุมนัส์ รำยกำรกีฬำบำสเกตบอล 

NBA บำสเกตบอลลีกทัง้ในและต่ำงประเทศ ฯลฯ พร้อมทัง้ท ำกำรตลำด กำรจัดผังภำพยนตร์แบบแพ็คพิเศษ  กำรจดั

กิจกรรม MONO29 World Trip 2019 และขยำยกลุ่มผู้ชมในต่ำงจงัหวดั รวมถึงกำรขยำยช่องทำงรำยได้ให้กับกลุ่ม

บริษัทจำกธุรกิจทีวีโฮม ช้อปปิง้  โดยเดือนธันวำคม 2562 MONO29 มีเรตติง้ของจ ำนวนคนดูโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล

ทัว่ประเทศเฉล่ียต่อนำที อำยุ 15 ปีขึน้ไป ออกอำกำศวนัจนัทร์ – วนัอำทิตย์ เวลำ 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 1.233  
 

เรตติง้ของจ านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ัวประเทศเฉลี่ยต่อนาที เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 

 
  

ที่มำ : รำยงำนของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดยี รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ช่อง 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 ช่อง 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 ช่อง 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 ช่อง 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 ช่อง 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 ช่อง 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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แม้ว่ำพฤติกรรมและควำมนิยมของผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว และส่งผลอย่ำงรุนแรงด้ำนเทคโนโลยี 

(Disruptive Technology) ท ำให้ผู้ชมหนัไปชมผ่ำนออนไลน์เพิ่มมำกขึน้  MONO29 ได้ให้ควำมส ำคญักับแพลตฟอร์ม

ทำงออนไลน์มำแต่เร่ิมแรก ซึ ่งผู้ชมสำมำรถชมช่อง MONO29 ได้ทัง้จำกเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตทีวี และแอปพลิเคชัน่ 

รวมถึงกำรต่อยอดธุรกิจโดยให้บริกำรดูภำพยนตร์ออนไลน์แบบเก็บค่ำสมำชิกผ่ำนบริกำร MonoMax 

อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมทีวียงัคงมีกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ส ำคญัอีกครัง้ อนัเนื่องมำจำกมติคณะกรรมกำร 

กสทช. เมื่อเดือนมกรำคม 2562 ซึ่งเห็นชอบในหลกักำรเกี่ยวกับร่ำงหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี 

700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ใช้ส ำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลในปัจจุบนั เพื่อน ำไปใช้ให้บริกำร 5G ส ำหรับธุรกิจโทรคมนำคมแทน  

โดยธุรกิจทีวีดิจิตอล ต้องย้ำยไปคลื่นควำมถ่ีใหม่ ซึ่งกสทช.มีแนวทำงกำรชดเชยให้ผู้ประกอบกำรทีวี โดยไม่ต้องจ่ำยค่ำ

ประมลูช่องทีวีดิจิตอลใน 2 งวดสดุท้ำย, ค่ำ MUX ที่เหลืออีก 10 ปี รวมถึงค่ำส่งสญัญำณตำมประกำศ Must Carry ทัง้นี ้

คำดว่ำจะด ำเนินกำรเสร็จสิน้ในช่วงปี 2563 
 

  ธุรกิจสื่อออนไลน์ และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทงิ 

ผลส ำรวจมลูค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิตอล ปี 2562 ในช่วงคร่ึงปีแรก มีกำรใช้เม็ดเงินโฆษณำไปกว่ำ 9,019 ล้ำนบำท 
และคำดว่ำประมำณกำรทัง้ปีจะใช้เม็ดเงินโฆษณำรวม 20,163 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 ถึงร้อยละ 19  แพลตฟอร์มที่
ยงัคงได้รับควำมนิยมสงูสดุยงัคงเป็น เฟซบุ๊ก และยทูปู รวมแล้วเป็นสดัส่วนถึงร้อยละ 49 ของมลูค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อดิจติอล
ทัง้หมด ในขณะท่ีส่ือครีเอทีฟ (Creative) และ ส่ือโฆษณำแบนเนอร์ (Display) อยู่ที่ร้อยละ 10 และร้อยละ 9 ตำมล ำดบั ซึง่
ส่ือออนไลน์ยงัคงมีกำรเติบโตสงูขึน้แบบก้ำวกระโดดทกุปี จำกกำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ ผู้บริโภคเข้ำถึงคอนเทนต์ได้ง่ำย ผ่ำนอุปกรณ์เคล่ือนที่ต่ำงๆ และคอนเทนต์ถูกปรับเปล่ียนให้มีควำมน่ำสนใจเป็น
ภำพเคล่ือนไหว หรือวิดีโอมำกยิ่งขึน้  

ส ำหรับส่ือและคอนเทนต์ที่กลุ่มบริษัทให้บริกำรด้ำนออนไลน์ มีเว็บไซต์ยอดนิยมอย่ำง  MThai.com ซึ่งมีกำร
รวบรวมวิดีโอที่หลำกหลำย   และมีผู้ เข้ำชมจ ำนวนมำก   รวมถึงจำกขยำยกำรให้ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนโซเชียลมีเดียอย่ำง 
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ นอกจำกนีย้งัได้พฒันำเว็บไซต์ Seeme.me เพ่ือเสริมทพัวิดีโอคอนเทนต์แบบถกูลิขสิทธ์ิ จำกผู้ เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน ทัง้ด้ำนข่ำว บันเทิง กีฬำ ไลฟ์สไตล์ กว่ำ 300 แชนแนล และยังคงเปิดส ำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์จำกภำยนอก
เข้ำร่วมเป็นพนัธมิตรอย่ำงต่อเนื่อง 

รวมถึงในปี 2562 Mthai.com จดักิจกรรมโดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมวฒันธรรม กองทุนส่งเสริมงำนวฒันธรรม 
มลูนิธิฮัว่เคีย้วป่อเต๊กเซีย่งตึง๊ มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิจดัประกวดหนงัสัน้ "ไทยดี มีมำรยำท" ชิงทนุกำรศกึษำ
มลูค่ำรวมกว่ำ 300,000 บำท และได้จดักิจกรรมประกวดหนงัสัน้ร่วมกบั ส ำนักงำน กสทช. ในโครงกำร "อปัคลิปพิชิตแสน 
ซีซัน่ 5 - สร้ำงสรรค์หรือท ำลำยอยู่ที่ปลำยนิว้" ชิงทนุกำรศกึษำกว่ำ 200,000 บำท 

ในส่วนธุรกิจสมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง  จำกควำมนิยมของผู้บริโภคต่อบริกำรสำระและบนัเทิงในรูปแบบ 
SMS ที่ลดลง ทำงบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป็นรูปแบบกำรสมคัรบริกำรแบบบอกรับสมำชิก (Subscription) ที่รองรับ
ลกูค้ำทัง้ทำงเว็บไซต์และแอปพลิเคชนั  โดยมีบริกำร ดงันี ้ 

• บริกำรดหูนงัออนไลน์  MonoMax เป็น online video streaming ทีม่ีวิดีโอคอนเทนต์กว่ำ 20,000 ชัว่โมง

ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนชอบดภูำพยนตร์ ซีรีส์ สำรคดตี่ำงๆ  

• บริกำร Horolive ศนูย์รวมนกัพยำกรณ์ที่มีคณุภำพและชื่อเสียง สำมำรถดดูวงออนไลน์ได้ 24 ชัว่โมง 
 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
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และในเดือนกันยำยน 2562 กลุ่มบริษัทโมโน ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  3BB และบริษัท KT Corporation ผู้ ให้บริกำรด้ำน
โทรคมนำคมอนัดบั 1 ในประเทศเกำหลีใต้ รุกธุรกิจ IPTV บนโครงข่ำย Fiber Optic คุณภำพสงูของ 3BB  ซึ่งมีฐำนลกูค้ำ 
บรอดแบนด์กว่ำ 3.3 ล้ำนรำย ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทโมโน ในฐำนะ Master Content Provider (MCP) จดัหำและจดักำรกับ
คอนเทนต์จำกทัว่ทุกมมุโลก ส ำหรับโครงกำรนีบ้ริษัทฯ เล็งเห็นว่ำเป็นกำรต่อยอดอ ำนำจกำรต่อรอง และสำมำรถเชื่อมโยง
แผนกำรตลำดได้ทกุหน้ำจอ 

มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อดิจติอลในปี 2555 – 2562   
และสัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2562 

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

  ธุรกิจสื่อวิทยุ 

ณ สิน้ปี 2562 มลูค่ำกำรโฆษณำผ่ำนส่ือวิทยุ มีมลูค่ำรวม 4,735 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของมลูค่ำตลำด
โฆษณำรวม จำกปี 2561 ซึ ่งมีมลูค่ำ 4,797 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.3  ที่ผ่ำนมำสื่อวิทยุถือเป็นสื่อเดิม 
(Traditional Media) ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเร็วของสื่อดิจิตอล ในช่วง 3 – 4 ปีหลงัอตัรำกำรรับฟัง
วิทยุของผู้ ฟังค่อนข้ำงคงที่ หรือมีอตัรำกำรรับฟังที่ลดลงไม่มำกนกัเมื่อเทียบกับหลำยปีก่อน   

แม้ว่ำ อุตสำหกรรมส่ือวิทยุมีมลูค่ำลดลง และพฤติกรรมผู้ ฟังหนัไปสู่แอปพลิเคชนัฟังเพลงออนไลน์มำกขึน้ คล่ืน 
Mono Fresh 91.5FM ที่เปิดให้บริกำรมำตัง้แต่ปี 2558  ได้ปรับตวัมำท ำสื่อวิทยุ พ่วงกิจกรรมคอนเสิร์ตให้กับผู้สนบัสนุน 
(Sponsorship) ต่อเนื่องมำตัง้แต่ปี 2560    โดยตลอดปี 2562 กลุ่มบริษัท โมโน ร่วมกับธนำคำรออมสิน, บริษัท 
ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)   และบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) จัดคอนเสิร์ตสุดพรีเมียมและ
สดุเอ ็กซ ์คลซู ีฟ ให้ก ับลกูค้ำอย่ำง GSB Duo Concert 2019, GSB&TIPlife Present Queens of Dance หรือ  3BB 
Exclusive Concert 
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กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business) 

ส ำหรับบริกำรด้ำนคอนเทนต์ และควำมบนัเทิง บริษัทเป็นผู้จดัหำและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลำกหลำยรูปแบบ 

ทัง้ภำพ เพลง วิดีโอ รำยกำรโทรทศัน์ ภำพยนตร์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ โดยให้ควำมส ำคัญกับไลฟ์สไตล์ควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำ คุณภำพคอนเทนต์ กำรรองรับด้ำนเทคโนโลยี  และกระจำยคอนเทนต์ไปยังกลุ่มส่ือภำยในของบริษัทที่มี อย่ำง

แข็งแกร่ง เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มควำมน่ำสนใจของสื่อต่ำงๆ อำทิ รำยกำรโทรทศัน์บนช่อง MONO29  ภำพยนตร์สตรีมมิงบน 

MonoMax ฯลฯ ท ำให้บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรต้นทนุของคอนเทนต์และลิขสิทธ์ิผ่ำนส่ือท่ีมีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

โดยในช่วงปลำยปี 2562 ทำงกลุ่มบริษัทโมโน ได้ประกำศควำมร่วมมือกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด 

(มหำชน) และ GMM Studios เป็นพนัธมิตรร่วมกัน ทัง้ด้ำนกำรผลิตคอนเทนต์ กลยุทธ์ทำงกำรตลำด ตลอดจนกำรขยำย

ช่องทำงกำรเข้ำถึงคอนเทนต์ ในรูปแบบของซีรีส์ที่หลำกหลำย โดยใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียง เพื่อตอบสนองผู้ ชม ทำง 

MONO29 และ MonoMax  

ต่อมำ บริษัทประกำศกำรเป็นพันธมิตรกับ SBS Content Hub จำกประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมมือผลิตซีรีส์ 

ทีใ่ช้เร่ืองราวยอดนิยมจำกเกำหลี มำผลิตใหม่ (Remake) ในเวอร์ชัน่ไทย 

  ธุรกิจภาพยนตร์ 

ธุรกิจภำพยนตร์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทนุค่อนข้ำงสงู และส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ ซึ่ง Mono Film มี

ประสบกำรณ์ธุรกิจนีม้ำอย่ำงยำวนำน และเป็นพนัธมิตรกบัค่ำยหนงัชัน้น ำ และค่ำยหนงัอสิระทัง้ในและต่ำงประเทศ ท ำให้

สำมำรถเพิ่มโอกำสและทำงเลือกในกำรจัดหำภำพยนตร์ที่หลำกหลำย กำรจัดซือ้ลิขสิทธ์ิจ ำนวนมำก ท ำให้ได้ข้อตกลง

พิเศษ  นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทยงัมีทีมผลิตภำพยนตร์และซีรีส์ของตนเอง Mono Pictures และ Mono Original    รวมถึงน ำ

ผู้ ก ำกับ และดำรำที่มีชื่อเสียงมำร่วมงำน (อำทิ ลูกเกด เมทินี เร่ือง Blood Valentine, สำยป่ำน อภิญญำ และ กอล์ฟ 

พิชญะ เร่ือง Bangkok Vampire) รวมทัง้น ำนวนิยำยจำก ส ำนกัพิมพ์แจ่มใส มำผลิตภำพยนตร์และซีรีส์ส ำหรับกลุ่มผู้ชม

วยัรุ่นทำง MonoMax อีกด้วย อำทิ ซีรีส์ Touchdown Kiss และภำพยนตร์ Sugar Cafe   โดยบริษัทมีกำรบริหำรคอนเทนต์

แบบครบวงจร ตัง้แต่ 

- กำรฉำยผ่ำนโรงภำพยนตร์   

- กำรฉำยทำงโทรทศัน์ ช่อง MONO29 และแอปพลิเคชนั MONO29 

- กำรฉำยทำงออนไลน์ ผ่ำน MonoMax  

ด้วยภำวะกำรแข่งขนัสงู กอปรกบัสถำนกำรณ์กำรละเมิดลิขสิทธ์ิในปัจจบุนั บริษัทจึงเน้นกำรตลำดสร้ำงแบรนด์ที่

ผู้ชมจดจ ำ ควบคู่กบักำรต่อสู้กบัเว็บไซต์ผิดลิขสิทธ์ิ 

  ธุรกิจกฬีา 

ตลอดเวลำหลำยปี กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล ซึ่งถือเป็นกีฬำที่ในอดีต 

กระแสควำมนิยมลดลงเหลือเพียงเฉพำะกลุ่ม เนื่องจำกไม่ได้รับกำรสนบุสนนุอย่ำงจริงจงัและต่อเนื่อง จนกลุ่มบริษัทโมโน 

ได้เข้ำมำสนบัสนุนและพฒันำโดยมีกำรบริหำรจดักำรกีฬำในรูปแบบ Sport Entertainment  เผยแพร่กำรแข่งขนัผ่ำนสื่อ

ทัง้ภำยในและภำยนอก ซึ่งท ำให้กระแสควำมนิยมดีขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ด้ำนเรตติง้ที่ออกอำกำศผ่ำนช่อง MONO29, 
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ควำมร่วมมือจำกภำครัฐและหน่วยงำนด้ำนกีฬำบำสเกตบอล รวมถึงกำรสนบัสนุนจำกพนัธมิตรภำคเอกชนที่เข้ำมำเป็น

สปอนเซอร์ชิป ท ำให้กลุ่มบริษัทยงัคงมุ่งมัน่ที่จะผลกัดนับำสเกตบอลไทยให้ก้ำวสู่ระดบัสำกลยิ่งขึน้ ทัง้ในด้ำน 

- พฒันำนกักีฬำให้มีศกัยภำพ สร้ำงทีมบำสเกตบอลที่แข็งแกร่ง 

- จดักำรแข่งขนักีฬำหลำยระดบัในประเทศ ตัง้แต่ระดบัเยำวชน จนถึงระดบัอำชีพ 

- จดักำรแข่งขนักีฬำระหว่ำงประเทศ  

- ส่งเสริมทีมบำสเกตบอลไทยให้เข้ำสู่อนัดบัโลก  

- จดักิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ที่เก่ียวข้องกบักำรพฒันำกีฬำบำสเกตบอล 

ซึ่งปัจจุบัน ได้เห็นผลส ำเร็จ เมื่อผู้บริโภคเห็นภำพกลุ่มบริษัทโมโน ควบคู่กับกีฬำบำสเกตบอล และในเดือน

พฤษภำคม 2562   บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้ร่วมทุนกับ

ผู้ประกอบกำร/บุคคลที่สนบัสนุนด้ำนกีฬำบำสเกตบอลอีก 6 รำย จดัตัง้ บริษัท ไทย โปรเฟสชัน่แนล บำสเกตบอล ลีก จ ำกัด 

เพื่อจดักำรแข่งขนักีฬำ และพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลให้เติบโตต่อไปในอนำคต 

  ธุรกิจเพลง 

ตลำดอุตสำหกรรมเพลงในปัจจุบนัผู้บริโภคทัว่โลกหนัไปฟังเพลงในรูปแบบมิวสิคสตรีมมิ่งมีกำรเติบโตอย่ำง

ต่อเนื่อง และในประเทศไทยกระแสควำมนิยมเพิ่มมำกขึน้ โดยผลส ำรวจในรำยงำน JOOX Inprogress 2019  พบว่ำ

แอปพลิเคชนั ส ำหรับฟังเพลงที่มีคนฟังมำกที่สดุ คือ JOOX ร้อยละ 72 Spotify ร้อยละ 25 และ Apple Music ร้อยละ 11 

และปี 2561 มีคนฟังเพลงมำกกว่ำ 3,000 ล้ำนครัง้ คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2559 ทัง้นี ้ทำง 

Mono Music ได้เผยแพร่ผลงำนเพลงกระจำยสู่ผู้ ฟังในทุกช่องทำง และเพลงเป็นที่รู้จกัมำกยิ่งขึน้ โดยเลือกเฟ้นศิลปิน ที่

มีชื่อเสียงอยู่แล้ว อย่ำง หนึ่ง-อภิวัฒน์, แมว-จิรศักดิ์ รวมถึงผลิตศิลปินหน้ำใหม่ อย่ำง วง Gelato, วง C-CRAY และ

ไอซ์-ธิติวฒัน์ ฯลฯ  ปัจจุบนั หน่วยธุรกิจเพลงมีรำยได้ทัง้จำกกำรฟังเพลงออนไลน์ และกิจกรรมคอนเสิร์ตศิลปินใน

สถำนศึกษำ ร่วมกับผู้สนบัสนุน 

  ธุรกิจบันเทงิ 

ธุรกิจบนัเทิงของบริษัทได้พฒันำจำกส่ือส่ิงพิมพ์ มำเป็นส่ือออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย มำตัง้แต่ปี 2558  

ท ำให้มีฐำนของกลุ่มผู้ ชมอยู่จ ำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหัวนิตยสำรที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่ำง Gossip Star มีช่องทำง

ให้บริกำรผ่ำน gossipstar.com และ facebook.com/GossipstarFC ที่มีฐำนแฟนเพจมำกกว่ำ 2.7 ล้ำนคน  รวมถึง

หวันิตยสำรอื่นๆ อำทิ Campus Star, Bioscope, A’Lure และ Rush  ที่ทำงกลุ่มบริษัทได้สร้ำงฐำนแฟนเพจผ่ำนโซเชียล

มีเดียเช่นเดียวกนั ซึง่ตระหนกัดีว่ำปัจจบุนัมลูค่ำตลำดโฆษณำของนิตยสำรลดลงไปมำก ทำงกลุ่มบริษัท จึงปรับหน่วยงำน

ให้สอดคล้องกับธุรกิจบันเทิงอื่นๆ ให้เป็นกำรจดักิจกรรมอีเวนต์เก่ียวกับภำพยนตร์ต่ำงๆ เช่น “ดูหนงัเท่ เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ” 

ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จดังำนขึน้ที่จงัหวดัพิษณุโลก หรือ กำรรับจดัท ำหนงัสือให้กับสภำกรุงเทพมหำนคร 

และกิจกรรม GSB Campus Star All Star Talent 2019 ค้นหำนกัศึกษำที่มีควำมสำมำรถทัว่ประเทศร่วมกบัธนำคำรออมสิน

เพือ่เป็นนกัแสดงรุ่นใหม่ 
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และในปี 2562 มีกำรผลิตพ็อกเกต บุ๊ค ซึง่เป็นงำนแปลจำกนกัเขียนต่ำงประเทศที่น่ำสนใจด้ำนพฒันำตวัเอง ฮำวทู  

หรือจิตวิทยำ อำทิ คินสงึิ ควำมงำมของบำดแผลแห่งชีวิต เขียนโดย โทมำส นำวำร์โร จิตแพทย์ชื่อดงัชำวสเปน,  ไม่มีที่ว่ำง

ในวนัหน้ำให้กบัคนที่อยู่เฉยๆ เขียนโดย ไมเคิล แมคควีน นกัพดู นกัวำงแผนกลยทุธ์ และนกัท ำนำยเทรนด์ระดบัโลก 

  ธุรกิจคอมเมิร์ซ 

ส ำหรับธุรกิจคอมเมิร์ซ จำกปี 2561 ที่บริษัทได้ขยำยธุรกิจสู่ธุรกิจทีวีโฮม ช้อปปิ้งในชื่อ 29Shopping เพื่อ

เสริมช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้อีกทำงจำกธุรกิจหลักของช่อง MONO29  ทัง้นี ้ตลำดของธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งยังเป็น

ตลำดที่มีศักยภำพในกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเติบโตประมำณร้อยละ 15 ต่อปีมำตัง้แต่ปี 2558  และมูลค่ำตลำด

ทีวีโฮมช้อปปิง้ มกรำคม - มิถนุำยน 2562 มีมลูค่ำ 7,351 ล้ำนบำท แบ่งเป็นทีวีช้อปปิง้  4,234 ล้ำนบำท และโฮมช้อปปิ้ง 

3,107 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 8 และร้อยละ 14 ตำมล ำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ เล่นใน

ตลำดทีวีโฮมช้อปปิ้งทัง้หมด 15 รำย แบ่งเป็นทีวีช้อปปิ้ง  8 รำยและโฮมช้อปปิ้ง 7 รำย  

จำกกำรด ำเนินธุรกิจมำปีกว่ำ 29Shopping มีส่วนแบ่งกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 0.3 (ที่มำ : สมำคมทีวีโฮมช้อปปิง้ 

(ประเทศไทย), สิงหำคม 2019) แม้ว่ำจะยงัไม่มำก เนื่องด้วยที่ต้องค ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้ชมรำยกำรโทรทศัน์เป็นหลกั 

ท ำให้มีกำรลงโฆษณำกำรขำยในบำงช่วงเวลำเท่ำนัน้  ซึ่ง 29Shopping จึงมุ่งขยำยช่องทำงกำรขำยไปในหลำกหลำย

ช่องทำง ทัง้ทำงเว็บไซต์, โซเชียลมีเดียต่ำงๆ รวมถึงในปีนีไ้ด้เพิ่มช่องทำงผ่ำนมำร์เก็ตเพลส อย่ำง Shopee เป็นต้น 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั โมโน 

กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มธุรกิจส่ือ (Media Business) และกลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำร

คอนเทนต์ (Content Business)  แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 10 ประเภท ดังนี ้1. ธุรกิจส่ือทีวี 2. ธุรกิจส่ือออนไลน์ 3. ธุรกิจ

สมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง 4. ธุรกิจส่ือวิทย ุ5. ธุรกิจภำพยนตร์ 6. ธุรกิจกีฬำ 7. ธุรกิจเพลง 8. ธุรกิจบนัเทิง 9. ธุรกิจเกม 

10. ธุรกิจคอมเมิร์ซ โดยมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ดงันี ้

กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มธุรกิจส่ือ (Media Business) และกลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรคอน

เทนต์ (Content Business)  แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 9 ประเภท  ดังนี ้1. ธุรกิจส่ือทีวี 2. ธุรกิจส่ือออนไลน์ 3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูล

ข่ำวสำรและบนัเทิง  4. ธุรกิจสื่อวิทย ุ  5. ธุรกิจภำพยนตร์  6. ธุรกิจกีฬำ  7. ธุรกิจเพลง  8. ธุรกิจบนัเทิง  9. ธุรกิจคอมเมิร์ซ 

โดยมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ดงันี ้
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กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business) 

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1.1 ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีเพื่อให้บริกำรโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดบัชำติ ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำมคมชดัปกติ (SD) โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำร

ผลิตและน ำเสนอรำยกำรท่ีมีคณุภำพ สร้ำงควำมบนัเทิง สำระควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอำกำศบนหมำยเลข

ล ำดบักำรให้บริกำรช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) 

ช่อง MONO29 ด ำเนินงำนออกอำกำศอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 

2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้น ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศไทยโดยปี 2562 ช่อง 

MONO29 อยู่ในอนัดบั Top 3  และพร้อมมุ่งมัน่เดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่องไม่หยดุยัง้  

ทำงสถำนียงัคงสร้ำงจุดยืนด้วย “หนงัดี-ซีรีส์ดัง”  โดยท ำสญัญำเป็นพันธมิตรทำง

ธุรกิจในแบบระยะยำว กับสตูดิโอหลกัผู้ผลิตภำพยนตร์และซีรีส์ต่ำงประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ 

Warner Bros.,  Walt Disney,  Universal, Paramount, Sony, CBS  และ 20th Century Fox   โดยภำพยนตร์และซีรีส์จำก

สตูดิโอต่ำงประเทศเหล่ำนี ้ จะเป็นสัดส่วนหลักถึง 70% ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทัง้หมด ผู้ ชมสำมำรถรับชมได้ทำงฟรี

ทีวี เว็บไซต์ Mono29.com และแอปพลิเคชนั Mono29 ทัง้ระบบ iOS และ Android 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คดัสรรมำน ำเสนอผู้ชม ได้แก่ 
 

Thailand Premiere   : ภำพยนตร์โปรเจกตย์กัษ์จำกฮอลลีวดู ออกอำกำศบนฟรีทวีีเป็นครัง้แรก 
     และเป็นช่องแรกในประเทศไทย 
Movie Universe   : ภำพยนตร์ภำคต่อ (ฉำยแบบแพ็คพิเศษ) 
Premium Blockbuster    : ภำพยนตร์ฟอร์มใหญ่ และภำพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำกฮอลลีวดู  
Premium Series  : ซีรีส์สดุมนัส์ ครองเรตติง้อนัดบัต้นๆของอเมริกำ 
Hit Movies  : ภำพยนตร์คณุภำพ หลำกหลำยแนว จำกนกัแสดงชื่อดงั 
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Super Series   : ซีรีส์สดุฮิต 
Morning Cinema  : ภำพยนตร์ดี ภำพยนตร์เด่นรอบเช้ำ    
Midnight Cinema  : ภำพยนตร์ดี ภำพยนตร์เด่นรอบดกึ    
Happy Family Times  : ภำพยนตร์ดีส ำหรับครอบครัว   
 

 

คอนเทนต์คณุภาพอื่นๆ 

รายการข่าว   : เปิดโลกวนัใหม่ Welcome World    กระแสโลก World News    
   ข่ำวเช้ำ Good Morning Thailand เจำะข่ำวเดด็ The Day News Update    
สัมภาษณ์พิเศษ   : Big Billionaire มหศัจรรย์พนัล้ำน    Next Millionaire ธุรกิจพิชติรวย 
   Big Hero พลงัคนดี     
รายการกีฬา : บำสเกตบอลลีก – TPBL,  ABL, NBA 
ทัง้ในและต่างประเทศ   กำรแข่งขนัตระกร้อ ไทยแลนด์ลีก 2019 

 

กิจกรรมพิเศษ :  

MONO29 World Trip 2019 : Movie Destination แกะรอยเที่ยว...ตำมหนังดัง ระดับโลก 4 ทริป 4 เมือง 4 

ประเทศ มอสโก รัสเซีย, เวนิส อิตำลี, ดไูบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และ ลอนดอน องักฤษ 
 

พร้อมทัง้มีก ิจกรรมทำงกำรตลำด ร่วมกับพนัธมิตรที ่หลำกหลำย ลงพืน้ที ่ทัว่ประเทศไทย เช่น กิจกรรม 

MONO29 Movie Preview ตลอดทัง้ปี   งำนดนตรีหรือคอนเสิร์ตอย่ำง  Rare Bangkok 2019 (EDM Concert),  

J Adrenalin 360 Concert, The Real Nadech Concert, My Boyfriends Concert, Single Festival 2019 โสด 7 ปี

ต้องดีกว่ำเดิม, Season of Love Song 10 ฯลฯ และงำนเทศกำลสงกรำนต์ MONO29 Khonkaen Songkran Festival 

2019, Colour Splash Songkran Music Festival, รวมถึงงำนวิ่งต่ำงๆ และงำนแข่งขนัอีสปอร์ต อำทิ งำนบำงแสน 42, 

บำงแสน 21, Give and Run “Good for Life 2019”, 12 สิงหำ ฮำล์ฟมำรำธอน กรุงเทพ 2019, อยุธยำมำรำธอน 2019, 

สโุขทยัมำรำธอน 2019 และงำน Thailand E-Sports Challenge 2019 

 อีกทัง้ได้รับควำมไว้วำงใจจำกเมืองพทัยำ ให้จดังำนเคำท์ดำวน์ “Pattaya Countdown 2020 : Universe of 

Entertainment สนุกสุดขอบจักรวาล” ณ ท่ำเทียบเรือแหลมบำลีฮำย จงัหวดัชลบุรี ซึ่งได้รับกำรตอบรับอย่ำงดีเยี่ยม

จำกเมืองพทัยำและผู้สนบัสนุนทัง้หมด และมีผู้มำร่วมงำนกว่ำ 200,000 คน 
 

1.2 ธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐำนะเป็นผู้ ผลิตและสร้ำงสรรค์

รำยกำรโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมำตัง้แต่ปี 2553 ช่อง MONO PLUS (โมโน 

พลัส)  เสิร์ฟเนือ้หำสนกุ มีคณุภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
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MONO PLUS ด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “กีฬาดี ซีรีส์โดน” น ำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ที่เน้นคุณภำพซึ่ง

ถ่ำยท ำด้วยระบบออกอำกำศแบบ Full HD (High-Definition) คดัสรรคอนเทนต์ระดบัพรีเมียม ทัง้ภำพยนตร์ ละครไทย 

ซีรีส์ทัง้ไทยและต่ำงประเทศ รำยกำรเพลง รำยกำรวำไรตีแ้ละรำยกำรกีฬำ อำทิเช่น บำสเก็ตบอลลีก ทัง้ในและต่ำงประเทศ, 

ตระกร้อไทยแลนด์ลีก ซึ่งผู้ ชมสำมำรถรับชมได้ทำงระบบ C-Band ได้แก่ จำนด ำ Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, 

PSI, Thaisat, Sunbox, GMM Z, เคเบิลทีวีทัว่ประเทศ, กล่อง IPTV ระบบ Cloud ของ 3BB และ TOT อีกทัง้รับชมได้ทำง

เว็บไซต์ http://monoplus.mthai.com  ตลอด 24 ชัว่โมง 

รำยได้หลกัของธุรกิจส่ือทีวี MONO29 และ MONO PLUS มำจำกกำรขำยเวลำโฆษณำให้แก่ผู้สนบัสนุนรำยกำร 

(Sponsor) หรือเจ้ำของสินค้ำ โดยเป็นกำรขำยโฆษณำในรูปแบบซือ้ช่วงเวลำ กำรไท-อิน (Tie-in) ในรำยกำรขำยพืน้ที่

แสดงตรำสินค้ำ  

2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Business)   

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้ จ ัดหำข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิงผ่ำนสื่อออนไลน์ พร้อมให้บริกำรโฆษณำแบบครบวงจร 

(Total Online Marketing Solution) ก ับบริษัทคู ่ค้ำ ตัง้แต่วำงแผนแคมเปญและบริกำรพืน้ที ่โฆษณำให้ตรงกับ

กลุ่มเป้ำหมำย 

ทัง้นี ้ปัจจุบันบริษัทได้มุ่งพัฒนำและสร้ำงสรรค์  ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรูปแบบ Video ที่รับชมแบบ

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยซึ่งผู้ชมสำมำรถเลือกชมได้ตำมที่ต้องกำร  และมีรำยได้จำกกำรโฆษณำในรูปแบบ Advertising 

Video On Demand (AVOD) ซึ ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ส่วนแบ่งรำยได้จำกโฆษณำตำมจ ำนวนผู้ชมรับชมวิดีโอ ซึ ่ง

ปัจจุบันบริษัทมีบริกำรต่ำงๆ ได้แก่ Mthai.com  เป็นเว็บไซต์บุคคลสังคมของประเทศไทย ที่มีเนือ้หำครอบคลุมใน

หมวดเร่ืองฮอต ข่ำว บันเทิง ผู้หญิง ผู้ชำย และวำไรตี ้และ Seeme.me เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์คุณภำพ โดยในปี 

2562 มีผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์รวมเฉล่ีย 26 ล้ำนคน (อ้ำงอิงจำก Google Display Network) รวมถึงโซเชียลมีเดียที่เป็นที่

รู้จักอย่ำง facebook.com/mthaidotcom/ และ twitter.com/mthai  โดยมีรูปแบบกำรท ำรำยได้ดังนี ้

- โฆษณำออนไลน์ ทัง้รูปแบบ แบนเนอร์ วิดีโอ และกึ่งคอนเทนต์ 

- กิจกรรมอีเวนต์ ที่มีรำยได้จำกผู้สนบัสนนุ ได้แก่ งำน MThai Top Talk-About รางวลัคนดงัออนไลน์ และ 

กิจกรรมประกวดหนงัสัน้ “ไทยดี มีมำรยำท” เป็นต้น 
 

3. ธุรกิจสมคัรรับข้อมูลข่าวสารและบันเทงิผ่าน Multiscreen (Subscription Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทเป็นผู้ จ ัดหำข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิง  ผ่ำนสมำร์ทดีไวซ์ต่ำงๆ  ซึ ่งเป็นกำรน ำเสนอคอนเทนต์ 

Video ในรูปแบบกำรบอกรับสมำชิก  มีทัง้กำรให้บริกำรแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สำมำรถ

สมัครสมำชิกเพื่อชมคอนเทนต์แบบไม่จ ำกัดตำมระยะเวลำก ำหนด หรือแบบ Transactional Video on Demand 

(TVOD) กำรชมแบบรำยคอนเทนต์หรือรำยครัง้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริกำรต่ำงๆ ได้แก่ 
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Monomax  เป็นผู้ ให้บริกำร Online Movie Streaming เจ้ำแรกๆของประเทศไทย ที ่ให้บริกำรชมภำพยนตร์

ออนไลน์แบบถกูลิขสิทธ์ิ ด้วยคอนเทนต์จำกทัง้ในและต่ำงประเทศมำกกว่ำ 20,000 ชัว่โมง ทัง้ภำพยนตร์ฟอร์มยกัษ์ 

ภำพยนตร์ที่ได้รับรำงวลั ภำพยนตร์นอกกระแส หรือเฉพำะกลุ่ม กีฬำ กำร์ตูน ซีรีส์ และสำรคดีต่ำงๆ ซึ่งรองรับ

กำรใช้งำนทุกอุปกรณ์ อย่ำงคอมพิวเตอร์ สมำร์ททีวี สมำร์ทโฟน รวมถึงสมำร์ทดีไวซ์อื่นๆ อำทิ Android box 

Chromecast  ฯลฯ และรองรับทัง้ระบบปฏิบตัิกำร iOS และ Android โดยมีรำยได้จำกกำรที่ลกูค้ำสมคัรใช้บริกำร

แบบรำยเดือน เร่ิมต้นเดือนละ 250 บำท และมีส่วนลดส ำหรับกำรสมคัรบริกำรแบบระยะยำว หรือส่วนลดจำก

พนัธมิตรที่ร่วมรำยกำร 

Mono Astro เป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรพยำกรณ์จำกนกัพยำกรณ์และนกัโหรำศำสตร์ชื่อดงั ผ่ำนระบบออนไลน์  

(Online Horoscope) ซึ่งลกูค้ำสำมำรถเข้ำถึงกำรพยำกรณ์ได้โดยง่ำย กับแอปพลิเคชนั Horolive ดูดวงออนไลน์ 

ศูนย์รวมนกัพยำกรณ์ มำกที่สดุในประเทศไทยกว่ำ 100 ท่ำน  โดยมีรำยได้จำกกำรที่ลกูค้ำซือ้เวลำ (รำยนำที) 

เพื่อรับค ำปรึกษำจำกนกัพยำกรณ์ และมีส่วนลดจำกพนัธมิตรต่ำงๆมำกมำย  

 

บริการด้านสื่อและคอนเทนต์ความบันเทงิในต่างประเทศ 
 

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

ปี 2562 เศรษฐกิจของเมียนมำร์ ตัง้แต่ต้นปีจนถึงปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงโดยตลอด จำกค่ำเงินที่มีกำรอ่อนตวั

ลงอย่ำงต่อเนื่องประมำณร้อยละ 10 จนถึงช่วงไตรมำสสดุท้ำยของปี โดยช่วงปลำยปี ทำงรัฐบำลมีกำรพยุงค่ำเงิน ท ำให้

ค่ำเงินปรับตวัแข็งขึน้ตำมล ำดบัจนถึงต้นปี 2563 

ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและบันเทิงของโมโน เมียนมำร์ มีกำรปรับตัวอย่ำงต่อเนื่อง  โดยต้นปีมีรำยได้เติบโตจำก 

ปี 2561 เฉล่ียประมำณร้อยละ 20 แต่ช่วงไตรมำสที่ 2 รัฐบำลได้มีกำรออกกฎหมำยใหม่ที่เข้มงวด จำกหน่วยงำนควบคุม

สื่อสำรสนเทศ และเทคโนโลยี  เป็นสำเหตุให้รำยได้โดยรวมในช่วงดงักล่ำวเติบโตช้ำ  และหำกพิจำรณำภำพรวมทัง้ปี

ของธุรกิจในปี 2562 เทียบกับปี 2561 จึงอยู่ในภำวะค่อนข้ำงทรงตวั      

กลยุทธ์ของโมโน เมียนมำร์ ปี 2563 หนัมำให้บริกำรคอนเทนต์บนระบบอินเทอร์เน็ตมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็น 

ภำพยนตร์, เพลง, ข่ำวสำร, ชิงรำงวลัผ่ำนโมบำยไซต์ (Mobile Site) หรือแอปพลิเคชนั (Application) อำทิ The mask 

singer (ประเทศเมียนมำร์) บริกำรที ่เปิดให้ลกูค้ำสำมำรถโหวต และดำวโหลดคอนเทนต์ได้  และกำรน ำบริกำร 

MonoMax ไปให้บริกำรที่เมียนมำร์อีกด้วย 
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4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)  

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เป็นผู้ ให้บริกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงคลื่น Mono Fresh 91.5 FM ภำยใต้คอนเซปต์ “Music Station 

เพรำะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ส ำหรับผู้ ฟังที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทัง้ไทยและสำกล ซึ่งสำมำรถรับฟังผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ได้ทำง monofresh915.com และแอปพลิเคชัน Mono Fresh เพื่อให้ผู้ ฟังสำมำรถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลำผ่ำน

สมำร์ทโฟน รวมถึงร่วมพดูคยุกบัเหล่ำดีเจสวยหล่อ และฟังเพลงแบบ Live Streaming ได้ทำง facebook.com/MonoFresh91.5   

รูปแบบของรำยได้ มำจำกสองช่องทำงคือ โฆษณำทำงคล่ืนวิทยุ และธุรกิจโชว์บิซ  โดยมีผู้สนับสนุนในปี 2562 

ที ่ผ่ำนมำ ได้แก่ ธนำคำรออมสิน, บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ 

จ ำกัด (มหำชน) ในจดักำรแสดงพรีเมียมคอนเสิร์ตให้กับลกูค้ำ รวม 16 คอนเสิร์ต ในงำน GSB DUO Concert, Queens 

Of Dance Concert , Rock of Ages Concert   และ3BB Member Exclusive Concert  ซึ่งจัดขึ น้ที่   Mono29Studio 

ถนนชัยพฤกษ์ ด้วยศิลปินคุณภำพจำกหลำยค่ำย และเวทีพร้อมจอ LED 270 องศำที่สวยงำม  

กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)   

5. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business) 

ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ประกอบธุรกิจให้บริกำรเก่ียวกับภำพยนตร์ครบวงจร โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกัด ตัง้แต่กำรผลิตและสร้ำงสรรค์

ภำพยนตร์คุณภำพหลำกหลำยแนว กำรจดัซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์จำกค่ำยภำพยนตร์ชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยมี

กำรน ำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ เคเบิลทีวี สถำนีโทรทศัน์ฟรีทีวี อินเทอร์เน็ต และขำยลิขสิทธ์ิไปยงัตลำดต่ำงประเทศ

ผ่ำนเทศกำลภำพยนตร์ต่ำงๆ อีกทัง้ยงัจดัหำและจดัซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรำยกำรท่ีน่ำสนใจ เพ่ือ

สนบัสนุนธุรกิจส่ือทีวีของบริษัท  ซึ่งออกอำกำศผ่ำนช่อง MONO29 และ MONO PLUS และส่ือทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนทำง 

MonoMax อีกด้วย  

บริษัทเป็นพนัธมิตรกับค่ำยภำพยนตร์ชัน้น ำ หรือผู้ผลิตผลงำนคุณภำพต่ำงๆ ทัง้ในประเทศ ได้แก่ สหมงคลฟิล์ม, 

ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, พระนครฟิลม์, กำร์ตูนคลบั,  และต่ำงประเทศ ได้แก่ ทำงยุโรป-อเมริกำ Europacorp,  

Altitude Films,  Lotus Entertainment,  The Solution, Bloom Media   ทำงเกำหลี  Lotte Entertainment, JTBC, 

CJ Entertainment ทำงจีน ฮ่องกงและญ่ีปุ่ น Golden Network, China Huace Film & TV, Pegasus Motion Pictures, 

Edko Films, Toei Animation และผู้ ให้บริกำรสำรคดีทัว่โลกจำก National Geographic Documentary Club (Movies 

Matter) ฯลฯ 

และปี 2562 น ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ รวม 11 เร่ือง ล้วนเป็นภำพยนตร์คุณภำพ 

ภำพยนตร์ที่เป็นที่นิยม หรือภำพยนตร์ที่ได้รับรำงวลัจำกเทศกำลหนงั ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้ชมเป็นอย่ำงดี และมีแผน

ที่จะน ำภำพยนตร์ต่ำงชำติที่มีคุณภำพทัง้จำกฮอลลีวูดและเอเชีย เข้ำมำฉำยในโรงภำพยนตร์อย่ำงต่อเนื่อง 
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ลกัษณะรำยได้ของหน่วยธุรกิจดงักล่ำว ประกอบด้วย รำยได้ทำงตรงจำกผู้ชมในโรงภำพยนตร์ และกำรเป็นผู้

จดัหำ แบ่งสิทธ์ิ (Sublicense) ต่อไปยงัหน่วยธุรกิจในเครือ คือ MONO29 และ MonoMax 

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2562 

Replicas – พลิกชะตำ เร็วกว่ำนรก 47 Meters Down: Uncaged – ดิ่งลกึสดุนรก 
The Upside – ดิ อพัไซด์ Hustlers – ยัว่.สวย.รวย.แสบ 
Cold Pursuit – แค้นลัน่นรก Little Monsters – ซอมบีม้ำแล้วงบั 
Departure – จะรักใครอย่ำให้หวัใจต้องดีเลย์ 21 Bridges – เผด็จศกึยึดนิวยอร์ก 
Berlin, I Love You – เบอร์ลิน, ไอ เลิฟ ย ู The Farewell – กอดสดุท้ำยคณุยำยที่รัก 
Ugly Dolls – ผจญแดนตุ๊กตำมหศัจรรย์  

6. ธุรกิจกีฬา (Sports Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

Mono Sports Entertainment  มุ่ งเน้นกำรสนับสนุน  ส่งเสริมวงกำรกีฬำ และบริหำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำ

บำสเกตบอล ให้เป็นที่รู้จกัอย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึน้ ในรูปแบบ Sport Entertainment ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้บำสเกตบอล

เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกของกีฬำอำชีพที่ได้รับควำมนิยม และถ่ำยทอดออกอำกำศผ่ำนส่ือต่ำงๆของกลุ่มบริษัทอย่ำง 

MONO29, MONO PLUS และ Mthai.com 

ในปี 2562 บริษัทเป็นผู้สนับสนุนกำรจดัแข่งขันบำสเกตบอล โดยร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร และเอกชนต่ำงๆ 

ได้แก่ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย (SAT), สมำคมกีฬำบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย  (BSAT), ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน หรือ สพฐ (OBEC) และธนำคำรออมสิน ร่วมกนัจดัลีกบำสเกตบอลขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้

นกักีฬำและเยำวชนได้ฝึกฝนและพฒันำตวัเองในกำรก้ำวสู่ระดบัสำกล โดยมีลีกส ำคญั ดงันี  ้

OBEC – MONO Champion Cup กลุ่มบริษัท โมโน ร่วมกบั ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) 

จดักำรเเข่งขนับำสเกตบอลระดบันกัเรียนชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นปีที่ 3  ระหว่ำง 4 มิถนุำยน – 22 กนัยำยน 2562 

โดยมีกำรชิงชยั 6 รุ่น ทัง้ชำยและหญิง รุ่นอำยุ 14 ปี อำยุ 16 ปี และ อำย ุ18 ปี โดยกำรคดัเลือกจะแบ่งเป็น 5 ภำค 

รวม 77 จงัหวดั เพื่อสนบัสนนุและเพิ่มศกัยภำพเด็กไทยด้ำนกีฬำบำสเกตบอล 

Thailand Amateur Basketball League by GSB (TABL) ช่วงเวลำกำรแข่งขัน 12 ตุลำคม - 10 ธันวำคม 2562 

เป็นลีกกำรแข่งขนัระดบัเยำวชน ชิงชนะเลิศระดบัประเทศ โดยมีทีมบำสเกตบอลเข้ำร่วม 9 โซนทัว่ประเทศ เกือบ 

200 ทีม เป็นกำรแข่งขนับำสเกตบอลกึ่งอำชีพที่มีเงินรำงวลัมำกที่สดุในประเทศไทย เพื่อสนบัสนนุศกัยภำพเยำวชน

ไทยให้สำมำรถก้ำวสู่บำสเกตบอลอำชีพ 

Thailand Professional Basketball League (TPBL) ช่วงเวลำกำรแข่งขนั 13 มิถุนำยน – 7 กันยำยน 2562 เป็น

ลีกกำรแข่งขันบำสเกตบอลอำชีพระดับประเทศ มีทีมสโมสรชัน้น ำในประเทศเข้ำร่วม 6 สโมสร เพื่อพัฒนำกำร

แข่งขนักีฬำบำสเกตบอลไทยให้เทียบเท่ำระดบันำนำชำติ โดยกลุ่มบริษัทได้ส่ง 2 ทีม คือ ทีมโมโน วอริเออร์ส และ

ทีมโมโน สกอร์เปีย้นส์ เข้ำร่วมและได้รำงวลั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 และรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ตำมล ำดบั 
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ASEAN Basketball League (ABL) ช่วงเวลำกำรแข่งขนั 16 พฤศจิกำยน 2562 – 28 มีนำคม 2563  เป็นลีกกำร

แข่งขนับำสเกตบอลระดบัอำเซียน ซึ่งมีทีมสโมสรแต่ละประเทศเข้ำร่วม 10 ทีม โดยมีทีมสโมสร โมโน แวมไพร์เข้ำ

ร่วมกำรแข่งขนัด้วย 

ทัง้หมดนี ้รำยได้ของธุรกิจส่วนใหญ่มำจำกผู้สนบัสนนุกำรจดักำรแขง่ขนั และผู้สนบัสนนุทีมนกักีฬำ รวมทัง้กำรแบ่ง

สิทธ์ิกำรถ่ำยทอดต่อไปยงั MONO29, MONO PLUS และ MonoMax  ทัง้นี ้ รำยได้จำกกำรเก็บค่ำเข้ำชมที่สเตเดีย้ม29  

ยงัไม่มำกนกั เนื่องจำก บริษัทต้องกำรให้รำคำจูงใจผู้ ชมทุกวยั รวมถึงนกัเรียน นกัศึกษำให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำชมและ

สร้ำงบรรยำกำศกำรชมกีฬำอย่ำงสนกุสนำน 

7. ธุรกิจเพลง (Music Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์สำระบนัเทิงที่เก่ียวกับศิลปินและเพลงในนำมค่าย โมโน มิวสิค ทัง้กำรร่วมงำน

กับศิลปินนอกค่ำยผู้มีประสบกำรณ์ในวงกำรเพลง ในโปรเจคพิเศษ Pitchs Music อำทิ แมว จิรศักดิ์, หนึ่ง อภิวัฒน์, 

คิง พิเชษฐ์, มน Room39, วง HUM, และวง PLUTONIUM  และสนบัสนนุศิลปินใหม่ ท่ีได้รับกำรฝึกฝนอย่ำงมีคณุภำพ ทัง้

แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อำทิ พลอยชมพู, กัน รัชชำนนท์, ชยิน, ไอซ์ ธิติวัฒน์, วง Gelato และ วง C-CRAY  เพื่อสร้ำง

ทำงเลือกที่แตกต่ำงให้กับกลุ่มผู้ ฟัง  รวมถึง ผลิตเพลงประกอบภำพยนตร์หรือซีรีส์ช่อง MONO29 อำทิ รสรินล่ำแวมไพร์, 

ตำ สมัผสั ผี 2, สำยบู๊  ฟัด จดั หนกั และ Touchdown Kiss   ปัจจบุนั บริษัทเน้นกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล ทัง้บริกำร

ดำวน์โหลดเพลง เสียงรอสำย กำรบริกำรผ่ำนคลงัเพลงออนไลน์ที่เป็นที่นิยม อำทิ JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify  

รวมถึงมีช่องทำงติดตำมผ่ำนทำง facebook.com/monomusic และ youtube.com/MrMonoMusic   นอกจำกนีย้งัรับผลิต

โฆษณำทำงทีวี (TVC) และกำรจดักิจกรรมทวัร์คอนเสิร์ตตำมโรงเรียน หรืองำนคอนเสิร์ตปำร์ตีส้ ำหรับบริษัทต่ำงๆ ส ำหรับ

ลกูค้ำ 

ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรนกัแสดงและศิลปิน ด ำเนินงำนโดย โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ เน้นกำรคดัสรรผู้ ที่มีบคุลิกดี 

มีลักษณะโดดเด่น มีควำมสำมำรถหลำกหลำย  และสร้ำงโอกำส ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในฐำนะนักแสดงซีรีส์ 

ช่อง MONO29 ผู้ประกำศข่ำว พิธีกร ศิลปินเพลง ดีเจ รวมถึงงำนอื่นในวงกำรบันเทิง ผลักดันให้ศิลปินเป็นที่รู้จักผ่ำน

ส่ือโซเชียลมีเดีย สร้ำงฐำนแฟนคลบัหรือผู้ติดตำมผลงำน เพื่อให้สำมำรถต่อยอดในงำนวงกำรบนัเทิงด้ำนอื่นๆ 

8. ธุรกิจบันเทงิ (Entertainment Business)  

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เป็นผู้ ผลิตคอนเทนต์ที่มีเนือ้หำสำระด้ำนควำมบันเทิงหลำกหลำยแนว ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ต่ำงๆ อำทิ ข่ำวใน

วงกำรบนัเทิง ดำรำ ภำพแฟชัน่ ละคร และภำพยนตร์ ในรูปแบบนิตยสำรที่เป็นท่ีรู้จกั ดงันี ้นิตยสำรกอซซิปสตำร์ (Gossip 

Star), นิตยสำรรัช (Rush), นิตยสำรอะลวัร์ (A’Lure), นิตยสำรแคมปัส สตำร์ (Campus Star), นิตยสำรสแนป ซิกเนเจอร์ 

(Snap Signature) และนิตยสำรไบโอสโคป (Bioscope) รวมถึงผ่ำนเฟซบุ๊กภำยใต้แต่ละแบรนด์รวมกว่ำ 4 ล้ำนแฟนเพจ 
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รวมถึงเป็นผู้ผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊คที่ได้รับลิขสิทธ์ิจำกนกัเขียนและเจ้ำของผลงำนที่มีชื่อเสียงทัง้ในประเทศ

และต่ำงประเทศ ตำมแนวของแต่ละส ำนักพิมพ์  ดังนี  ้ส ำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing), ส ำนักพิมพ์แม็กซ์ 

(Maxx Publishing),  ส ำนักพิมพ์ก๊ีก บุ๊ค (Geek Book Publishing), ส ำนกัพิมพ์มฟู (Move Publishing)  และส ำนักพิมพ์

โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรหน่วยงำนภำยนอก อย่ำงธนำคำร ออมสิน ในกำรจดักำรประกวด GSB Gen 

Campus Star  2019  ซึง่ถือเป็นปีที่ 4  เป็นเวทีที่เปิดโอกำสให้นิสิต นกัศึกษำได้แสดงควำมสำมำรถ และพฒันำบคุลิภำพ

ของตนเอง  โดยจดักิจกรรมกำรประกวด 5 ภมูิภำค ทัง้ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวนัออก และ

ภำคใต้  เพื่อให้ครอบคลมุมหำวิทยำลยัทัว่ประเทศ  และถือเป็นกำรประชำสมัพนัธ์นิตยสำร และบริกำรต่ำงๆ ให้เป็นท่ีรู้จกั

ในกลุ่มวยัรุ่น ซึง่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยอีกทำงหน่ึง   

และนิตยสำรไบโอสโคป ร่วมกับ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จดักิจกรรมงำน “ดูหนงัเท่ เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ” 

ที่จงัหวดัพิษณโุลก เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและภำพยนตร์ให้กบักลุ่มผู้ที่สนใจ 

 

9. ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เป็นผู้ จัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิ้ง และออนไลน์ ผ่ำนช่อง MONO29 ภำยใต้ชื่อ 

29Shopping  ซึ่งมีสินค้ำให้เลือกหลำกหลำยครอบคลมุทกุประเภทสินค้ำ และเป็นสินค้ำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน จำกทัง้

ในและต่ำงประเทศ สัง่ซือ้สินค้ำได้สะดวกผ่ำน Call Center 02 – 100 – 7066, เว็บไซต์ 29shopping.com และทำง Social 

Network  โดยมีบริกำรจดัส่งสินค้ำฟรีทัว่ประเทศ 

ทัง้นี ้ยงัคงให้บริกำรด้ำนท่องเที่ยว บริกำรจองที่พกั กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตัว๋เคร่ืองบินผ่ำนออนไลน์ (Online 

Hotel Booking) แบบครบวงจร ให้บริกำรกับกลุ่มลกูค้ำชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่ต้องกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ประเทศแถบอำเซียน หรือประเทศอื่นๆทัว่โลก รวมถึงแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก ำลงัเป็นที่นิยม โดยให้บริกำร

ผ่ำนเว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึงยงัมีช่องทำงน ำเสนอคอนเทนต์ และร่วมพูดคุยเก่ียวกับ

กำรท่องเที่ยวผ่ำนโซเชียลมีเดียที่มีผู้ ติดตำมกว่ำ 600,000 คน ทำง facebook.com/HotelsThailand อีกทัง้ยงัให้บริกำร

จ ำหน่ำยตัว๋ชมกำรแข่งขนับำสเกตบอลและตัว๋ชมคอนเสิร์ต เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทในเครืออีกทำงหนึ่ง 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส ำหรับธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและจัดหำ

คอนเทนต์ที่มีควำมน่ำสนใจ โดยจะมีทีมงำนจัดท ำ รวบรวม และผลิตคอนเทนท์ด้ำนต่ำงๆ อำทิ ทีมผลิตรำยกำร

โทรทัศน์ช่อง โมโนทเวนตีไ้นน์ (MONO29)  ทีมผลิตเพลงค่ำยโมโน มิวสิค  ทีมผลิตภำพยนตร์ค่ำยโมโน พิคเจอร์ ทีม

ผลิตนิตยสำรกอซซิป สตำร์ เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่ำงๆ ทัง้จำกในและ

ต่ำงประเทศ รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ หรือกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกเพื่อผลิตรำยกำรต่ำงๆ ท ำให้คอนเทนท์มี

ควำมหลำกหลำยและตอบสนองในทุกควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

บริษ ัทน ำ เสนอผล ิตภ ัณฑ ์และบริกำรซึ ่ง เป็นคอนเทนท์ผ ่ำน สื ่อช ่องทำงต ่ำงๆ  ได้แก ่ คอมพ ิว เตอ ร์ 

โทรศัพท์เคล่ือนที่ สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี  อินเทอร์เน็ตทีวี และอุปกรณ์ส่ือสำรอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทได้มีกำรจัดหำ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้กับลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย เสถียรภำพของระบบ และควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  

บริษัทมีคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในสำยงำนเข้ำมำร่วมงำน และส่งเสริมกำรพัฒนำ

บุคลำกรในทุกด้ำน ทัง้บุคลำกรเบือ้งหน้ำ อำทิ ศิลปิน นักแสดงในสังกัด และบุคลำกรภำยใน ได้มีกำรจัดอบรมและ

พัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง   
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ภำยใต้นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง  มีกำรวำงแผนบริหำรจดักำร ประเมิน ติดตำม และ

ควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึง่มีหน้ำที่รำยงำนสถำนะ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ ควำมเส่ียงที่ส ำคญัของบริษัท มีดงันี ้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจทวี ี

ภำพรวมกำรแข่งขนัของธุรกิจทีวีดิจิตอลในปีที่ผ่ำนมำยงัคงเป็นไปอย่ำงดุเดือดเพื่อครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

แต่ละช่องมีกำรปรับกลยุทธ์ต่ำง ๆ เพื่อดงึดดูผู้ชม ทัง้กำรปรับรำยกำรให้น่ำสนใจอยู่ตลอดเวลำ และกำรใช้เม็ดเงินจ ำนวน

มำกจดัหำคอนเทนต์หรือผลิตรำยกำรให้ตรงใจผู้ชม เพื่อสร้ำงคะแนนนิยม TV Rating ให้สงูขึน้ ซึง่จะเป็นผลให้ผู้ด ำเนินกำร

ช่องทีวีสำมำรถปรับรำคำขำยสื่อโฆษณำทีวีให้สงูขึน้ตำมไปด้วย โดยในปีที่ผ่ำนมำ ด้วยจุดแข็ง “หนงัดี ซีรีส์ดงั” ท ำให้ช่อง 

MONO29 สำมำรถยืนอยู่ในอนัดบัท่ี 3 และรักษำอนัดบัไว้ได้อย่ำงมัน่คงเกือบตลอดทัง้ปี  

ส ำหรับกลุ่มบริษัทโมโน มีช่องทีวีให้บริกำรอยู่สองช่องด้วยกันคือ ช่อง MONO29 และทีวีดำวเทียมช่อง MONO 

PLUS ซึ่งได้วำงแนวทำงและกลยุทธ์ที่ชดัเจนตัง้แต่เร่ิมแรก ด้วยกำรน ำเสนอคอนเทนต์ควำมบนัเทิง ภำพยนตร์ ซีรีส์ และ

รำยกำรที่มีคุณภำพระดบัโลกให้แก่ผู้ชมอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลำ 6 ปีที่ให้บริกำร ช่อง MONO29 ได้รับควำมนิยม

สูงขึน้เร่ือย ๆ ท ำให้หลำยช่องปรับกลยุทธ์หันมำซือ้ภำพยนตร์เพื่อลงช่องมำกขึน้ แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้สร้ำง

ควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัพนัธมิตรทำงกำรค้ำและสตดูิโอใหญ่ระดบัโลกเพิ่มขึน้อีกหลำยแห่ง จนกล่ำวได้ว่ำ MONO29 เป็นช่อง

ท่ีมีสัดส่วนกำรซือ้รำยกำรลิขสิทธ์ิสูงท่ีสุดช่องหน่ึง และมีกำรท ำสัญญำซือ้ขำยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีพิเศษกว่ำท่ีอ่ืนใน

ลกัษณะที่เป็น First Premiere หรือกำรได้ออกอำกำศทำงโทรทศัน์บนช่องฟรีทีวีเป็นที่แรกทำงช่อง MONO29 ในแต่ละวนั 

เรำมีช่วง Premium Blockbuster ที่ฉำยภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูด หรือภำพยนตร์เอเชียชื่อดัง ที่สำมำรถดึงดูด

ผู้ชมและสร้ำงเรตติง้ได้สงู เรำยงัมีแคมเปญ “MONO29 จดัให้” เปิดโอกำสให้ผู้ชมร่วมโหวตภำพยนตร์ดงัที่อยำกดใูนช่วง

วนัหยดุผ่ำนโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ชมกับช่อง MONO29 ซึ่งแคมเปญนีไ้ด้รับควำมสนใจจำกผู้ชม

อย่ำงมำก นอกเหนือจำกคอนเทนต์ควำมบันเทิงแล้ว ช่อง MONO29 ยังมีรำยกำร 29Shopping ตอบสนองกระแสนิยม

กำรช็อปปิง้ออนไลน์ ซึ่งสำมำรถสร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จำกธุรกิจ Home Shopping ที่ก ำลงัเติบโต 

นอกจำกนี ้บริษัทยังค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของผู้ชม โดยมีกำรวิเครำะห์ผังรำยกำรและกำรคดัเลือกคอนเทนต์ รวมทัง้ใช้

ระบบประมวลผลอตัโนมตัิติดตำมผลกำรตอบรับของผู้ชม ท ำให้สำมำรถจดัสรรคอนเทนต์มำลงช่องในแต่ละรอบวนัและ

ช่วงเวลำได้อย่ำงเหมำะสมยิ่งขึน้ 
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1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

กำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องของเทคโนโลยีและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อกำรใช้ชีวิตของคนในสงัคมอย่ำง

มำก ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงคอนเทนต์จำกอินเทอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ทโฟนได้อย่ำงรวดเร็ว สะดวกสบำย และมีแนวโน้มที่จะ

ขยำยตวัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  ธุรกิจด้ำนออนไลน์ของกลุ่มจึงได้พฒันำและปรับรูปแบบกำรให้บริกำรให้ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลง

และตรงกับควำมต้องกำรของลกูค้ำ ตวัอย่ำงเช่น จำกพฤติกรรมกำรดูโทรทศัน์ที่ลดลงและเปล่ียนไปดูคอนเทนต์ออนไลน์

ผ่ำนสมำร์ทโฟนมำกขึน้ บริษัทจึงได้พฒันำแอปพลิเคชนั MONO29 เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนแพลตฟอร์มที่เป็น

ออนไลน์ รองรับกำรเติบโตกำรใช้งำนผ่ำนสมำร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกให้กับผู้ ที่ชื่นชอบ

ภำพยนตร์ สำมำรถรับชมภำพยนตร์ในแบบ On-Demand สำมำรถเลือกภำพยนตร์ที่ชอบและเปิดรับชมในเวลำที่ต้องกำร 

โดยปัจจุบนั กำรให้บริกำรในรูปแบบภำพยนตร์ On-Demand ผ่ำนอินเทอร์เน็ตก ำลังเป็นที่นิยมมำกขึน้เร่ือยๆ ทำงบริษัท

เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรให้บริกำรและควำมต้องกำรของลกูค้ำกลุ่มนี ้จึงได้เพิ่มบริกำร MonoMax ซึง่มีจดุเด่นที่ ซีรีส์ 

หนงั กีฬำ ระดบัพรีเมียมจำกทัว่ทุกมมุโลก ให้สมำชิกสำมำรถรับชมแบบไม่อัน้มำกกว่ำ 20,000 ชัว่โมง โดยสำมำรถรับชม

ได้ทัง้ 2 ภำษำ มีบริกำรเสียงพำกย์ภำษำไทย ทัง้นี ้ด้วยจดุเด่นด้ำนควำมเชี่ยวชำญทำงเทคโนโลยี ท ำให้บริษัทสำมำรถปรับ

ธุรกิจมำสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลได้โดยงำ่ย และเชื่อมโยงคอนเทนต์เข้ำกบัแพลตฟอร์มต่ำง ๆ เข้ำด้วยกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ซึง่นบัเป็นจดุแข็งและข้อได้เปรียบของบริษัท    

1.3 ความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย ท าให้สื่อโฆษณาแบบ Display Ads. ลดลง 
ธุรกิจส่ือออนไลน์และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ของบริษัทฯ ที่มีรำยได้หลักจำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรเติบโตของโซเชียลมีเดีย จำกควำมนิยมในกำรใช้โซเชียลมีเดียท ำให้เจ้ำของธุรกิจหนัมำใช้โซเชียลมีเดีย

โปรโมทสินค้ำและบริกำรของตนเพิ่มมำกขึน้ จึงท ำให้กำรใช้โฆษณำแบบ Display Ads ลดลงเป็นอย่ำงมำก มีกระทบต่อ

รำยได้โดยรวมของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรใช้แบรนดิง้เดิมซึ่งมีชื่อเสียงและ

ประสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำนมำสร้ำงมลูค่ำ ด้วยกำรจบัมือพันธมิตรต่ำงๆ จดักิจกรรมร่วมกัน เช่น ส่ือออนไลน์เว็บไซต์ 

Mthai ร่วมกับภำครัฐและเอกชนจัดโครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ค่ำนิยมและควำมเป็นไทย “ไทยดีมีมำรยำท” หรือส่ือ

ส่ิงพิมพ์นิตยสำร BIOSCPOE ร่วมกับ ททท. และ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ดูหนังเท่ เสน่ห์กลำงแปลง (3 มิติ)” ที่

จงัหวดัพิษณุโลก หรือกำรรับจดัท ำหนงัสือให้กับสภำกรุงเทพมหำนคร และกิจกรรม GSB Campus Star All Star Talent 

2019 ร่วมกบัธนำคำรออมสิน เป็นต้น เพื่อชดเชยรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำที่ลดลง 

1.4 ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสทิธิ์ 
คอนเทนต์ด้ำนภำพยนตร์เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลกัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ในปีที่ผ่ำนมำ มี

กำรละเมิดลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภำพยนตร์ในหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งทำงบริษัทได้ตัง้หน่วยงำนกฎหมำย เพื่อด ำเนินกำรทำง

กฎหมำยกับผู้ที่น ำคอนเทนต์ของบริษัทไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต รวมถึงกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ติดตำมและ

ตรวจสอบกำรละเมิดลิขสิทธ์ิภำพยนต์ของบริษัท ซึง่เป็นประโยชน์ในกำรค้นหำเว็บละเมิดลิขสิทธ์ิต่ำง ๆ และเก็บหลกัฐำนที่

จ ำเป็นส ำหรับด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิ ส ำหรับกำรป้องกนักำรถกูละเมดิลิขสิทธ์ิจำกภำยในนัน้ บริษัทได้

เพ่ิมระบบกำรจ ำกดัสิทธ์ิผู้ใช้งำนกำรเข้ำถึงคอนเทนต์ของบริษัทในทกุขัน้ตอนของกำรจดัท ำคอนเทนต์ และในส่วนของกำร

เผยแพร่คอนเทนต์ผ่ำนทำงช่องดิจิตอลต่ำง ๆ บริษัทได้ใช้ระบบ DRM (Digital Rights Management) ซึ่งเป็นระบบที่ต้อง

เข้ำรหสัไฟล์ภำพ เสียง และวิดีโอ ก ำหนดสิทธ์ิกำรใช้งำนควบคมุกำรเข้ำถึงข้อมลูและป้องกนักำรถกูคดัลอก   
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ด้ำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำยนอก บริษัทได้ร่วมกับสมำพันธ์ภำพยนตร์และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง รวมถึง

รวมกลุ่มกบัค่ำยภำพยนตร์ในประเทศไทย เพื่อวำงแผนและจดัท ำระบบตรวจสอบกำรละเมิดสิทธ์ิ พร้อมทัง้ร่วมกนัก ำหนด

นโยบำยระยะยำว เพื่อจัดกำรกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทัง้นี ้ปัจจุบันทำง กสทช. และหน่วยงำนรำชกำรได้ให้ควำมส ำคัญกับ

ปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิมำกขึน้ มีกำรตัง้หน่วยงำนควบคุมดูแล และมีบทลงโทษที่ชัดเจน จึงคำดว่ำปัญหำกำรละเมิด

ลิขสิทธ์ินัน้จะลดน้อยลง 

1.5 ความเสี่ยงในด้านการจัดการความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและคอนเทนต์ที่ส าคัญ 
แม้เทคโนโลยีที่ปรับตวัอย่ำงรวดเร็วจะท ำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องระมดัระวงัในเร่ือง

กำรร่ัวไหลของข้อมลู และกำรเจำะระบบ บริษัทมีกำรจดักำรควำมปลอดภยัของข้อมลูด้วยกำรแยกข้อมลูทำงธุรกิจและไฟล์

ภำพยนตร์ต่ำง ๆ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แบบปิดที่อินเทอร์เน็ตภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ รวมทัง้ควบคมุสิทธ์ิกำรเข้ำถึง

ห้องดงักล่ำวตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่เหมำะสมเท่ำนัน้ ในส่วนของข้อมลูทัว่ไป เช่น เอกสำรน ำเสนอ ข้อมลูสถิติ แบบฟอร์ม ได้

ใช้ระบบคลำวด์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้พนกังำนสำมำรถท ำงำนนอกสถำนท่ีได้ ท ำงำนผ่ำนโทรศพัท์มือถือ หรือกำรให้

ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรน ำเสนอเหล่ำนัน้ได้ด้วยกำรใช้รหสัลงทะเบียน เพื่อป้องกนัข้อมลูร่ัวไหลสู่ภำยนอก นอกจำกนี ้

บริษัทยงัได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบป้องกนักำรเจำะระบบจำกภำยนอก เพื่อยกระดบัมำตรกำรด้ำนควำม

ปลอดภยัของข้อมลูอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
คอนเทนต์หลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทโมโนคือภำพยนตร์และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ  ซึ่งในกำรท ำสัญญำซือ้

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศจะก ำหนดเป็นเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ ท ำให้มีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ

อัตรำแลกเปล่ียน ซึ่งเป็นส่ิงที่ยำกต่อกำรคำดเดำ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเคล่ือนไหวของอัตรำ

แลกเปล่ียน  ทัง้ปัจจัยพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ นโยบำยกำรเงินและกำรคลัง ภำวะเศรษฐกิจโลก กำร

คำดกำรณ์และกำรเกง็ก ำไร เสถียรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ และเมื่ออตัรำแลกเปล่ียนเกิดกำรเปล่ียนแปลง

ก็จะส่งผลให้เกิดก ำไรหรือขำดทนุได้ แม้ว่ำกำรควบคมุควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนจะไม่สำมำรถท ำได้ แต่ทำงบริษัท

ได้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนนี ้ด้วยกำรท ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหน้ำ (Forward FX) ให้สอดคล้องกับแผนกำรจดัซือ้ระหว่ำงประเทศ และกำรช ำระเงินต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรใช้เคร่ืองมือ

ป้องกนัควำมเส่ียงที่เหมำะสม ท ำให้สำมำรถบริหำรจดักำรต้นทนุได้อย่ำงแม่นย ำยิ่งขึน้ 
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3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 65.32 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562) ซึง่เป็นสดัส่วนที่มำกกวำ่ร้อยละ 50 เป็นเสียงข้ำงมำก สำมำรถควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้น ควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 

ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ก ำหนด

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตดัสินใจ และพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำง ๆ 

ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึง จดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอกที่

เป็นอิสระ และขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นถึง

ควำมโปร่งใสและถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทและบริษัทย่อยทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจที่ส ำคญั สรุปได้ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 252.96 เป็นเจ้ำของ บำงส่วนติดภำระค ำ้ประกันเงินกู้ ยืม   
ระยะยำวจำกธนำคำร วงเงิน 519 ล้ำน
บำท 

2. อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร
และสินทรัพย์เช่ำ 

283.32 เป็นเจ้ำของ 

3. อปุกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง และ
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

82.08 เป็นเจ้ำของ / เชำ่ซือ้ บำงส่วนติดภำระค ำ้ประกนัสญัญำเชำ่
ซือ้/ลีสซิ่งที่ท ำไว้กบับริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 
21.64  ล้ำนบำท 

4. คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 55.09 เป็นเจ้ำของ / เชำ่ซือ้ บำงส่วนติดภำระค ำ้ประกันสัญญำเช่ำ
ซือ้/ลีสซิ่งที่ท ำไว้กับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 
65.21  ล้ำนบำท 

5. ยำนพำหนะ 21.48 เป็นเจ้ำของ / เชำ่ซือ้ บำงส่วนติดภำระค ำ้ประกันสัญญำเช่ำ
ซื อ้ /ลีสซิ่ งที่ท ำไว้กับสถำบันกำรเงิน 
วงเงิน 7.10 ล้ำนบำท 

6. สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้ 18.04   

    รวม 712.97   
 

4.2 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ รำยละเอียดมีดงันี ้

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดการตดัจ าหน่าย 

ลิขสิทธ์ิเว็บไซต ์ 16.06 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ 1,500.77 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยสุญัญำ / ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

ลิขสิทธ์ิอ่ืน 392.69 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยสุญัญำ / ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 28.77 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยสุญัญำ / ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

เงินจำ่ยล่วงหน้ำและงำนระหว่ำงผลิต 344.52  

    รวม 2,282.81  
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4.3 สัญญาที่ส าคัญของบริษัท 

4.3.1 สัญญาเช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยท ำสัญญำเช่ำพืน้ที่อำคำรเพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ โดยท ำสัญญำเช่ำกับบุคคลที่

เก่ียวข้องกนักบับริษัท โดยมีรำยละเอียดของสญัญำเช่ำ ดงันี ้

  คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ท่ี 

จ านวนปีท่ีเช่า วันเร่ิม วันสิน้สุด (ตร.ม.) 

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

2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 502 3 ปี 1-ก.ย.-62 31-ส.ค.-65 91 

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

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

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

6. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 510 2 ปี 11 เดือน 15 วนั 15-ม.ิย.-60 31-พ.ค.-63 94 

7. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 511 3 ปี 1-ก.ย.-62 31-ส.ค.-65 119 

8. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 512 3 ปี 1-ก.ย.-62 31-ส.ค.-65 119 

9. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 513 3 ปี 1-ต.ค.-60 30-ก.ย.-63 103 

10. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 517 3 ปี 1-ก.ย.-62 31-ส.ค.-65 35 

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

12. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 11 3 ปี 1-ก.ย.-62 31-ส.ค.-65 1,417 

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

14. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 14 ห้อง 1404B 3 ปี 1-ก.ค.-60 30-ม.ิย.-63 110 

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

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

17. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 16 3 ปี 1-มิ.ย.-60 31-พ.ค.-63 1,417 

18. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 17 3 ปี 1-มี.ค.-60 29-ก.พ.-63 1,417 

19. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 31 2 ปี 1-ม.ค.-63 31-ธ.ค.-65 1,788 

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

21. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ R2 ห้อง R201 3 ปี 1-ธ.ค.-62 30-พ.ย.-65 342 

22. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ R2 ห้อง R202 3 ปี 1-ต.ค.-62 30-ก.ย.-65 60 

23. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P1 ห้อง 1 2 ปี 1-ก.พ.-61 31-ม.ค.-63 21 

24. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P3 ห้อง 2 2 ปี 1-ส.ค.-61 31-ก.ค.-63 21 

25. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P5 ห้อง 9 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-ม.ีค.-63 12 

26. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P5 ห้อง 7 2 ปี 1-มิ.ย.-61 31-พ.ค.-63 15 

27. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P8 ห้อง 15 2 ปี 1-ส.ค.-61 31-ก.ค.-63 11 

28. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P9 ห้อง 18 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-ม.ีค.-63 21 

29. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P9 ห้อง 19 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-ม.ีค.-63 11 

30. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P9 ห้อง 20 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-ม.ีค.-63 11 

31. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ดำดฟ้ำติดตัง้จำนดำวเทียม 3 ปี 15-ม.ีค.-62 14-ม.ีค.-65 - 

32. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  พืน้ท่ีปิดป้ำยหน้ำอำคำร 2 ปี 1-ก.พ.-61 31-ม.ค.-63 - 

33. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ดำดฟ้ำ R 2 ติดตัง้คอล์ยเย็น 3 ปี 1-เม.ย.-61 31-ม.ีค.-64 8 

34. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 4 ห้อง 3 3 ปี 1-ก.ค.-62 30-ม.ิย.-65 11 
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4.3.2 สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

1) สัญญากับบริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (ต่อมาบริษทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) โอนสิทธิรับเงนิให้แก่ บริษัท ไมโม่เทค จ ากัด) 

 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำให้บริกำรเสริม
ประเภท SMS WAP 
MMS และ VOICE 

ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ำ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของ AIS  

เร่ิม 1 กรกฎำคม 2553 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี 
ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญำให้บริกำร SMS  บริกำรรับส่งข้อควำม (SMS: Short 
Message Service) ผ่ำน เค รือข่ำย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ของ AIS 

เร่ิม 1 เมษำยน 2557 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี 
ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 6 เดือน 

 

2) สัญญากับบริษทั โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำให้บริกำรข้อมลู  
(Content Provider 
Access Agreement) 

ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ำ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ของ DTAC 

เร่ิม 1 มิถุนำยน 2550 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 2 ปี 
ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญำให้บริกำรข้อมลู
ทำงเสียงด้วยโทรศพัท์ 
(AUDIOTEXT) 

ให้บริกำรข้อมลูด้วยเสียงทำงโทรศพัท์
ผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ
ดีแทคโดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม 1 มิถุนำยน 2548 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี 
ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญำให้บริกำร SMS  บริกำรรับส่งข้อควำม (SMS: Short 
Message Service) ผ่ำน เค รือข่ำย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ของ DTAC 

เร่ิม 1 กรกฎำคม 2555 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี 
ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

3) สัญญากับบริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำให้บริกำรข้อมลู
ทำงเสียงด้วยโทรศพัท์ 
(AUDIOTEXT) 

ให้บริกำรข้อมลูด้วยเสียงทำงโทรศพัท์
ผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ 
ทรูโดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx 

เร่ิม 15 สิงหำคม 2557 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี 
ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญำให้บริกำรข้อมลู
ทำงโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ำ
โทรศพัท์เคลื่อนทีข่อง True Move 

เร่ิม 15 สิงหำคม 2557 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี 
ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้
สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 
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4) สัญญากับบริษทั เรียลมูฟ จ ากัด 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำให้บริกำรข้อมลู

ทำงโทรศพัท์ 

ให้บริกำรข้อมลูสำรสนเทศแก่ลกูค้ำที่

ใ ช้บ ริกำรโทรศั พ ท์ เค ล่ื อนที่ ของ

เรียลมฟู 

เร่ิม 15 สิงหำคม 2557 โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี 

ทัง้นี ้หำกทัง้ 2 ฝ่ำยไม่มีเจตนำจะยกเลิกสัญญำ ให้

สญัญำมีผลใช้ได้อตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

 
4.3.3 สัญญาอื่นๆ 

1) สัญญาออกอากาศทีวดีิจติอล 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำใช้บริกำร

ช่องสญัญำณดำวเทยีมกบั 

บมจ. ไทยคม  

เพื่ อใช้ออกอำกำศรำยกำรทีวีผ่ำน

ด ำว เที ย ม ภ ำย ใต้ ช่ อ งสัญ ญ ำณ          

KU-Band, C-Band  

เร่ิมวันที่ 20 ธันวำคม 2562 และสิน้สุดวันที่ 

19 ธันวำคม 2563 คู่สัญญำสำมำรถต่ออำยุ

ได้ตำมควำมตกลงร่วมกนั  

สญัญำใช้บริกำรรวม

สญัญำณ กบับจก. ทีซี บรอด

คำสติง้ 

เพื่อใช้บริกำรรวมสญัญำณและบริกำร

โครงข่ำยโทรทศัน์ 

เร่ิมวันที่ 20 ธันวำคม 2562  และสิน้สุดวันที่ 

19 ธันวำคม 2563 คู่สัญญำสำมำรถต่ออำยุ

ได้ตำมควำมตกลงร่วมกนั  

สญัญำเชำ่ใช้บริกำรโครงข่ำย

โทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่น

ควำมถ่ีภำคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอลประเภทมำตรฐำน

ควำมคมชดัปกต ิ

บริกำรแปลงรหัสสัญญำณ กำรบีบอัด 

รวมสัญญำณ  และผสมสัญญ ำณ

โทรทศัน์ ตลอดจนแปลงควำมถ่ี และส่ง

สัญญำณโทรทัศน์ที่บีบอัดแล้วไปยัง

สถำนี เค รือข่ ำย  เพื่ อ ให้ สัญญ ำณ

โทรทศัน์สำมำรถออกอำกำศไปยงัพืน้ที่

ต่ำงๆ ของประเทศไทย 

เร่ิมวันที่ 17 มกรำคม 2557 และสิน้สุดวันที่ 

31 พฤษภำคม 2571 คู่สัญญำสำมำรถต่อ

อำยไุด้ตำมควำมตกลงร่วมกนั 

2) สัญญาออกอากาศทีวดีาวเทียม 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำใช้บริกำร

ช่องสญัญำณดำวเทยีมกบั 

บจก. พีเอสไอ บรอดคำสติง้  

เพื่ อใช้ออกอำกำศรำยกำรที วีผ่ำน

ด ำว เที ย ม ภ ำย ใต้ ช่ อ งสัญ ญ ำณ          

C-Band  

เร่ิมวันที่ 1 มิถุนำยน 2562 และสิน้สุดวันที่ 

31 พฤษภำคม 2563 คู่สัญญำสำมำรถต่อ

อำยไุด้ตำมควำมตกลงร่วมกนั  
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3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 

ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
ใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี 
และประกอบกิจกำรโทรทศัน์ 

เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพืน้ดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจ
ระดับชำติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำม
คมชดัปกติ ช่องรำยกำร 29 โมโน ทีวี  

เร่ิมวันที่ 25 เมษำยน 2557 และสิน้สุดวันที่ 
24 เมษำยน 2572 

ใบอนญุำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 
ช่องโมโน พลัสกับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

เพื่ อ ใ ห้ บ ริก ำรก ระจำย เสี ย งห รือ
โทรทศัน์ช่องรำยกำรโมโน พลสั 

เร่ิมวนัท่ี 25 มีนำคม 2559 และสิน้สดุวนัท่ี 24 
มีนำคม 2564 
 

  

บันทึกข้อตกลงผลิตรำยกำร
เพื่ อออกอำกำศทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงกองทัพบก
ค ล่ื น ค ว ำ ม ถ่ี  91.5 MHz. 
ระบบ F.M. 

เ พื่ อ อ อ ก อ ำ ก ำ ศ ท ำ ง ส ถ ำ นี
วิทยุกระจำยเสียง และด ำเนินรำยกำร
เพื่อโฆษณำเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
เป็นประจ ำทกุวนั 

เร่ิมวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 

 

4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน 
 

ประเภท
กรมธรรม์ 

บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทุน

ประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอา
ประกันภัย 

กรมธรรม์
ประกนั
ควำมเส่ียง
ภยัทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.ทิพย
ประกนัภยั 

1. เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงตกแต่งติดตัง้ตรึงตรำ
ส่วนต่อเติมต่ำงๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
ต่ำงๆ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย(SERVER) 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึง
ทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิดที่เป็นของผู้ เอำ
ประกนัภยัที่ใช้ส ำหรับประกอบกิจกำร 
- พืน้ที่เช่ำชัน้ 5,11,12,14,16,17,31,R2 
อำคำรจสัมินฯ 
- บ้ำนเช่ำซอยโลตสั หมู่บ้ำนส่ีไชยทอง 
 
 
 

104.10 28 ธ.ค. 2562 -
28 ธ.ค. 2563 

บมจ.โมโน 
เทคโนโลยี 

จ ำกดั และ/หรือ 
บริษัทในเครือ 
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ประเภท
กรมธรรม์ 

บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทุน

ประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอา
ประกันภัย 

กรมธรรม์
ประกนั
ควำมเส่ียง
ภยัทรัพย์สิน 
(ต่อ) 

- SERVER  ที่  KSC อำคำรเจนีวำ ชัน้ 8 
เมืองทองธำนี / JASTEL อำคำรจสัมินฯ 
ชัน้ 5,6,8 / ช่อง 9 / NTT บำงนำ / INET 
ตกึบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชัน้ 10 / สถำนี
วิทยกุระจำยเสียงยำนเกรำะ 

2. สต๊อกสินค้ำและของรำงวัล หนังสือ 
เคร่ืองใช้ส ำนกังำนบริเวณพืน้ท่ีเช่ำ  
- ห้องเก็บของ อำคำรจัสมินฯ ชัน้ PG, 

P3, P5, P8, P9 
กรมธรรม์
ประกนั
ควำมเส่ียง
ภยัทรัพย์สิน 

บมจ.ทิพย
ประกนัภยั 

1. ส่ิงปลูกสร้ำงตัวอำคำร Studio (ไม่
รวมรำกฐำน), ส่วนปรับปรุงอำคำร, 
สนำมกีฬำ, อำคำรสตูดิโอ และระบบ
สำธำรณปูโภคต่ำงๆ  

2. เฟ อ ร์นิ เจ อ ร์  ส่ วน ต่ อ เติ ม ต่ ำ ง ๆ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส ำนกังำน 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ คอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย (SERVER) คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิด
ที่เป็นของผู้ เอำประกันภัยที่ใช้ส ำหรับ
ประกอบกิจกำร 

273.98 31 มี.ค. 2562 -
31 มี.ค. 2563 

บจก. โมโน  
โปรดกัชัน่ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษัทมีคดีฟ้องร้องจำกบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ดงันี ้

• เดือนมิถนุำยน 2558 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธ์ิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขนักีฬำ ในคดีแพ่งและคดีอำญำ 

เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม 2561 และวนัที่ 27 กมุภำพนัธ์ 2561 ศำลอทุธรณ์คดีช ำนญัพิเศษได้อ่ำนค ำพิพำกษำคดีแพ่ง
และคดีอำญำตำมล ำดบั โดยได้มีค ำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ 

 เมื่อวนัที ่ 7 พฤษภำคม 2561 โจทก์ยื่นฎีกำคดัค้ำนค ำพิพำกษำของศำลอทุธรณ์คดชี ำนญัพิเศษทัง้คดีแพ่งและ
คดีอำญำต่อศำลฎีกำ ต่อมำ เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2562 ศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำคดีอำญำยกฟ้องโจทก์ คดีจึง
เป็นที่สิน้สดุ ปัจจบุนัศำลฎีกำอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีแพ่ง 

รวมถงึ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมคีดีฟ้องร้องจำกบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ดงันี ้

• เดือนสิงหำคม 2561 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธ์ิงำนวรรณกรรม ในคดีอำญำ โดยศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศกลำงประทบัรับฟ้อง ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่ำจะไม่ได้รับผลเสียหำยที่มีสำระส ำคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่ำวข้ำงต้น จึง
ไม่ได้บนัทึกส ำรองส ำหรับหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี  และมลูค่ำหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ ไม่ได้มีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  รวมถงึ ไม่มีกรณี
พิพำทอื่นใดที่มีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

ชื่อย่อหลกัทรัพย์ : MONO 

วนัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ : 6 มิถนุำยน 2556 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000040 

ที่ตัง้ส ำนกังำน :  200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์ ชัน้ 16 หมู่ 4  

  ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจสือ่และกำรให้บริกำรคอนเทนต์  (Media and Content Business) 

เว็บไซต ์ :  www.mono.co.th 

โทรศพัท์  :  (66) 2502 0700 

โทรสำร  :   (66) 2100 8148 

จ ำนวนและชนิดของหุ้น 

ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท :  ทนุจดทะเบียน 486,299,997.50 บำท 

  ทนุช ำระแล้ว 347,105,403.80 บำท* 

  หุ้นสำมญัจดทะเบียน 4,862,999,975 หุ้น 

  หุ้นสำมญัช ำระแล้ว 3,471,054,038 หุ้น* 

  มลูค่ำหุ้นละ 0.10 บำท 

*  ข้อมลู ณ 31 ธันวำคม 2562 
 

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ชื่อบริษัท 
และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 

จ านวนหุ้นท่ี 
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงินลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์ ชัน้ 31   
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจบนัเทิง 9,820,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจภำพยนตร์ 8,710,000 หุ้น บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ 
จ ำกดั  ถือหุ้น 100% 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อบริษัท 
และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 

จ านวนหุ้นท่ี 
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงินลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์   
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ส านักงานสาขา 
29/9 หมู่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

ธุรกิจสื่อทีวี 20,200,000 หุ้น 

(เรียกช ำระร้อยละ 96.53) 

 

100% 

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจสื่อทีวี 140,000,000 หุ้น บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั  
ถือหุ้น 100% 

บริษัท โมโน สปอร์ต 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจกีฬำ 25,000,000 หุ้น 

(เรียกช ำระร้อยละ 72.00) 

 

บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั  
ถือหุ้น 100% 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจสนบัสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

80,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน ทราเวล จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์ ชัน้ 16   
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

 

ธรุกจิท่องเท่ียว 4,000,000 หุ้น 100% 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อบริษัท 
และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 

จ านวนหุ้นท่ี 
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงินลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน มิวสคิ จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจเพลง 270,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน เรดิโอ จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์    
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจสื่อวิทยุ 2,000,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์    
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธรุกิจสื่อวิทยุ 100,000 หุ้น 
(เรียกช ำระร้อยละ 25) 

 

100% 

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ ากัด 
 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจบริหำรศิลปิน 80,000 หุ้น 100% 

บริษัท ทีโมเมนต์ จ ากัด 
200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจภำพยนตร์ 2,000,000 หุ้น 
(เรียกช ำระร้อยละ 57.50) 

100% 

บริษัท โมโน เพลย์ จ ากัด 
200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจเกม 350,000 หุ้น 
(เรียกช ำระร้อยละ 35.71) 

100% 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อบริษัท 
และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 

จ านวนหุ้นที่ 
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด / เงินลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO TECH 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน แอสโทร จ ากัด 
200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์  
 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ต ำบลปำกเกร็ด  
 อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
 โทรศพัท์ (66) 2502 0700 
 โทรสำร  (66) 2100 8148 

ธุรกิจกำรพยำกรณ์ 50,000 หุ้น 100% 

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

ลงทนุใน 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

25,000,000 หุ้น 100% 

บริษัท ไทย โปรเฟชชั่นแนล 
บาสเกตบอล ลีก จ ากัด 
29/7 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2502 0700 ต่อ 6000 
 

ธุรกิจให้บริกำรจดักำร
แข่งขนักีฬำ 

(บริษัทร่วมทุน) 

9,474 หุ้น บริษัท โมโน  สปอร์ต 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั    

ถือหุ้น 31.66% 

บริษัทท่ีหยุดด าเนินกิจการ 

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

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 10,000 หุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี 
จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้น 99% 
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ 

จ ำกดั  ถือหุ้น 1% 

บริษัทท่ีช าระบัญช ี

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

- เงินลงทนุ 
300,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
หรือ 10,000,000 บำท 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อมูลของบคุคลอ้างอิง 

นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหำนคร 10400 
  โทรศพัท์ (66) 0  2009-9000, (66) 0  2009-9999 
  โทรสำร (66) 0  2009-9991 
 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
  193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33  
  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
  กรุงเทพมหำนคร 10110 
  โทรศพัท์ (66) 0  2264-9090 
  โทรสำร (66) 0  2264-0789-90 
   
ทีป่รึกษำกฎหมำย : บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ ำกดั 
  21 ซอยอ ำนวยวฒัน์ ถนนสทุธิสำรวินิจฉยั แขวงสำมเสนนอก 
  เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
  โทรศพัท์ (66) 0  2693-2036 
  โทรสำร (66) 0  2693-4189 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2562 

 ทนุจดทะเบียน  : 486,299,997.50 บำท 
 ทนุช ำระแล้ว  : 347,105,403.80 บำท 
 หุ้นสำมญัจดทะเบียน :  4,862,999,975 หุ้น   
 หุ้นสำมญัช ำระแล้ว  :  3,471,054,038 หุ้น  มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท 
 
การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2561 - 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 486,299,997.50 บำท และทนุช ำระแล้ว 347,102,965.80 บำท 

ทัง้นี ้ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2562 บริษัทมีทุนช ำระแล้วเพิ่มขึน้ 2,438 บำท เนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ (MONO-W1) จ ำนวน 24,021 หน่วย คิด เป็นหุ้ นสำมัญ  24,380 หุ้ น ท ำให้บริษัทมีทุนช ำระแล้วเป็น 

347,105,403.80 บำท 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ  10  รำยแรกของบริษทั  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่ำสดุ เมือ่วนัที่ 8 มีนำคม 2562 มีดงันี ้

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. นำย พิชญ์ โพธำรำมิก 2,231,361,980 64.29 

2. นำย ปรำโมทย์ พสวงศ ์ 65,000,000 1.87 

3. นำย โสรัชย์ อศัวะประภำ 58,957,500 1.70 

4. นำยวิสตูร พลูวรลกัษณ์ 45,000,000 1.30 

5. นำงลลนำ ธำรำสขุ 42,275,900 1.22 
6. น.ส. พร้อมศิริ สหบญุธรรม 38,524,800 1.11 

7. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 36,820,000 1.06 

8. นำย นิพนธ์ ลีละศิธร 26,800,000 0.77 

9. นำย ณฐัพล จฬุำงกรู 25,650,000 0.74 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 20,561,848 0.59 
 ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นๆ 880,077,630 25.35 
 รวม 3,471,029,658 100.00 
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7.3 ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจดัสรรใบส ำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (MONO-W1) จ ำนวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำส่วน 14 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 15 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ วนัที่ออก

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 17 ตุลำคม 2557 โดยมีอำยุ 5 ปี นับจำกวนัที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ รำคำใช้สิทธิปัจจุบัน 2.464 

บำท/หุ้น และอตัรำกำรใช้สิทธิปัจจุบนั 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 1.015 หุ้นสำมญั  ทัง้นี ้ในปี 2557 – 2562 มีจ ำนวน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 147,673,565 หน่วย ซึ่งเมื่อวนัครบก ำหนดอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือวนัใช้

สิทธิครัง้สดุท้ำย 17 ตลุำคม 2562  มีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้มีกำรใช้สิทธิคงเหลือ 1,352,329,062 หน่วย 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น  กำรด ำรงเงินไว้
เพื่อลงทุนในอนำคต หรือเพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท กำรจ่ำยปันผลประจ ำปีของ
บริษัท  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมี
อ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำว   เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได้ แล้วรำยงำนให้ 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 

 ส ำหรับบริษัทย่อย  มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรอง
ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทย่อยนัน้ๆ 
เป็นต้น ทัง้นี ้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยดงักล่ำวข้ำงต้นได้ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของ 
แต่ละบริษัทย่อยนัน้ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท มจี ำนวน 9 ท่ำน โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชมุ ทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมี
รำยชื่อกรรมกำรและรำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำร ดงันี ้

 

หมำยเหต ุ
* นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลวนัที่ 17 กันยำยน 2562 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 1/2563 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยเจริญ 
แสงวิชยัภทัร เป็นกรรมกำรแทน โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรท่ำนเดิม 

** นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นประธำน
กรรมกำร ซึง่นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต ขอลำออกจำกกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

*** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้กรรมกำรชุดย่อยแทนกรรมกำรที่ลำออก
จำกต ำแหน่ง ดงันี ้

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้เป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม /
จ านวนการประชุมทัง้หมด  

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก* ประธำนกรรมกำร 
(ลำออกวนัที่ 17 กนัยำยน 2562) 

4/4 

2. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต** ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
(เร่ิมด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 6 พฤศจิกำยน 2562) 

7/7 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
(ลำออกวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562) 

 

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7/7 

4. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7/7 

5. นำยคมศกัด์ิ วฒันำศรีโรจน์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 7/7 

6. นำยซงั โด ลี กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 7/7 

7. นำยศิริ เหลืองสวสัด์ิ กรรมกำร 7/7 

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

7/7 

9. นำยเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

7/7 
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โดยมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์   เป็นเลขำนุกำรบริษัท และนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัท  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นำยนวมินทร์ ประสพเนตร  นำยซงั โด ลี  นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำรสองใน

ส่ีคนลงลำยมือชื่อร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป 

ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำยที่เป็นตัวเงิน 

และไม่ใช่ตัวเงิน แผนกำรด ำเนินงำนระยะสัน้ กลำง ยำว และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมที่

คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรจัดท ำ โดยมีกำรพิจำรณำทบทวนทุกปี ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม และ

ศกัยภำพทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืนแก่ธุรกิจ 

2. ก ำกับดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์

สจุริต ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบับริษัท  มติคณะกรรมกำรบริษัท   และมติที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้น 

3. มอบหมำยอ ำนำจกำรบริหำรให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับมอบหมำย

เป็นลำยลกัษณ์อักษร ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด รวมถึงพิจำรณำแบ่งบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ให้ชดัเจนสอดคล้องกบัทิศทำงของบริษัท 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ของบริษัท แผนกำรด ำเนินงำนและ

งบประมำณของบริษัท      

5. ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียงที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้

มัน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ได้รับอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจ และมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงอนัมีผลกระทบต่อบริษัท  

6. ด ำเนินกำรให้มีกำรน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมมำใช้ จดัท ำงบกำรเงิน ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน และน ำเสนอ

ต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำงผู้สอบบญัชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม

ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำ

อนมุตัิ 

8. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เป็น

ลำยลกัษณ์อกัษร ส่ือสำรแนวทำงกำรปฏิบตัิให้พนกังำนทุกระดบัรับทรำบ และติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย ซึ่ง

ด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิเป็นประจ ำทกุปี 

9. จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งระบหุน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และอนุมตัิกฎบตัรของคณะกรรมกำร

ชดุอื่นๆ และทบทวนกฎบตัรอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

10. พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ำม ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน

จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่

มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เข้ำด ำรงต ำแหน่งในกรณีที่ต ำแหน่ง

กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่

ออกตำมวำระ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำเสนอ 

เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

11. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง หรือคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นใด 

และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำร 

12. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทได้ 

13. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ และเลขำนกุำรบริษัท รวมทัง้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรดงักล่ำวตำมที่

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำเสนอ 

14. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสินใจที่เหมำะสม 

15. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมหลกัสตูรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท

ไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้ 
 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำร

มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท  สำมำรถ

อนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด

กบับริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิไว้ 
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โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

หมำยเหต:ุ * บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท เอส.ซี. กำรบญัชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995) จ ำกดั เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 

ส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร 

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
นำยธีรศกัด์ิ ธำรำวร 

ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต 
นำยจิรประวตัิ บณุยะเสน 
ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 

กลุ่มปฏิบตัิกำร / กลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศ  
/ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 

ฝ่ำยขำยและประชำสมัพนัธ์องค์กร
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร 

(รักษำกำร) 

ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 
นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ 

ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
นำงสำวปวีณำ พูนพฒันสขุ

ผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำร 
นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 

ผู้อ ำนวยกำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำร 
นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 

(รักษำกำร) 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน* 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบญัชี 
นำยคมศกัด์ิ วฒันำศรีโรจน์ 
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8.2 ผู้บริหาร 

โดยในปี 2562 คณะผู้บริหำร มีจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์* ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร       (เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562) 

 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำร (ด ำรงต ำแหน่งถึงวนัที่ 5 พฤศจิกำยน 2562) 

2. นำยซงั โด ลี ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร       (ลำออกวนัที่ 5 พฤศจิกำยน 2562) 

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 

4. นำยคมศกัด์ิ วฒันำศรีโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบญัชี 

5. นำยจิรประวตัิ บณุยะเสน ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต 

6. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 

7. นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำร 

8. นำยธีรศกัด์ิ ธำรำวร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

9. นำงสำวปวีณำ พูนพฒันสขุ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
* นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 มีมติแต่งตัง้เป็นประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
** ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะผู้บริหำร มีจ ำนวน 8 ท่ำน 

8.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัท่ี 14 มีนำคม 2555 ได้มีมติแต่งตัง้นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 

เป็นเลขำนกุำรบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่หลกัในกำรจดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น รำยงำน

กำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด และจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดท ำ

โดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวันท ำกำร นับแต่วนัที่

บริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 

8.4 ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน คือ นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์ ด ำรง

ต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบญัชี ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 

คือ นำงสำวปวีณำ พนูพฒันสขุ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
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8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง โดยมีกำรเปรียบเทียบกับระดับที่

ปฎิบตัิอยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั และพิจำรณำประสบกำรณ์ ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กรรมกำรด ำรงอยู่

แต่ละคณะในอัตรำที่เหมำะสม โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน และ

น ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562  มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บำท  และก ำหนดค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรในวงเงินไม่ เกิน  2,000,000 บำท (เท่ำกับปี 2561)  ส ำหรับ

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน    

ประธำนกรรมกำร ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 70,000 บำท 
รองประธำนกรรมกำร ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 50,000 บำท 
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 30,000 บำท 
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 20,000 บำท 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 20,000 บำท 
กรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 10,000 บำท 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รับค่ำตอบแทนครัง้ละ 20,000 บำท 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้รับค่ำตอบแทนครัง้ละ 10,000 บำท 

โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยบคุคล ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2) 

ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม1) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม คณะกรรมการ 
บริษัท  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ประธำนกรรมกำร (ม.ค. – 16 ก.ย.) 
 

597,333 - - - 597,333 

2. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต ประธำนกรรมกำร (พ.ย. - ธ.ค.) 
กรรมกำรอิสระ (ม.ค. - ต.ค.) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
(ม.ค. - ต.ค.) 
และกรรมกำรสรรหำฯ (2 ครัง้) 

340,000 200,000 20,000 50,000 610,000 

3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร  
 

360,000 - - - 360,000 

4. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำร  
 

240,000 - - - 240,000 

5. นำยคมศกัด์ิ วฒันำศรีโรจน์ กรรมกำร 
 

240,000 - - - 240,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2) 

ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม1) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม คณะกรรมการ 
บริษัท  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

6. นำยซงั โด ลี กรรมกำร  
 

240,000 - - - 240,000 

7. นำยศิริ เหลืองสวสัด์ิ กรรมกำร  
 

240,000 - - - 240,000 

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 

240,000 120,000 60,000 50,000 470,000 

9. นำยเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรสรรหำฯ 

240,000 120,000 30,000 40,000 430,000 

 รวม 2,737,333 440,000 110,000 140,000 3,427,333 
 

หมำยเหต ุ  1) ค่ำตอบแทนรำยครัง้ที่เข้ำประชมุ 
 2) ทำงบริษัทไม่ได้มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และไม่มีกำรก ำหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหำรจ ำนวน 9 รำย ส ำหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 26.45 
ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั เบีย้เลีย้งต่ำงประเทศ และประกนัสงัคม 

2) ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ไม่มี 

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

บริษัทได้จดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 20 มกรำคม 2549 ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทหลักทรัพย์

จดักำรกองทุนทิสโก้ จ ำกดั  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพื่อจงูใจให้พนกังำนท ำงำน

กบับริษัทในระยะยำว ซึง่นโยบำยของกองทนุเป็นเงินสะสมของพนกังำนในอตัรำขัน้ต ่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสำมำรถ

เลือกอัตรำเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตรำเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้   อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจำกบริษัท

โดยอ้ำงอิงอำยกุำรเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนของพนกังำนเป็นเกณฑ์  และบริษัทจ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับ

ผู้บริหำรจ ำนวน 9 รำย ส ำหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวำคม 2562  เท่ำกบั 1.22 ล้ำนบำท 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ โครงสร้ำง

ค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงจงูใจให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบตัิงำนอย่ำง

เต็มประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำย  
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8.6 บุคลากร 

1)  จ ำนวนพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหำร)  ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2562 รวมทัง้สิน้ 1,011 คน 

ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำน รวมเป็นเงินจ ำนวน  542 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูป

เงินเดือน โบนสั ค่ำล่วงเวลำ เงินประกนัสงัคม เงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และอื่นๆ   

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 198 

บริษัทในเครือ 813 

รวม 1,011 

2)  จ ำนวนพนกังำนของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  สำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดงันี ้
 

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

หน่วยธุรกจิ  

กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต 59 

กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ 4 

หน่วยงำนสนบัสนนุ  

ส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 14 

กลุ่มปฏิบตัิกำร 12 

ฝ่ำยขำยและประชำสมัพนัธ์องคก์ร 21 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 20 

ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน 38 

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 19 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7 

ฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำร 4 

รวม 198 

 

ทัง้นี ้นโยบำยด้ำนกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัและชีวอนำมยั และ

นโยบำยด้ำนกำรพฒันำพนกังำน รำยละเอียดปรำกฎใน หวัข้อควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ภำยใต้หวัข้อย่อย กำรปฏิบตัิ

ต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

 

                                                                                                                                                                                                                          
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 59 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจที่อยู่บนพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำร
จดักำรท่ีมีธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้น และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
มำโดยตลอด โดยมีกำรวำงนโยบำยก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
และมีกำรทบทวนทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ตำมแนวทำงจำกหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรสร้ำง
คุณค่ำอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทในอนำคต รวมถึงกำรทบทวนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีกำรปรับปรุง  
เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทได้มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่นโยบำยต่ำงๆ ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน รับทรำบยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ ผ่ำนทำงส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในบริษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมด้ำนจริยธรรม และกำร
อบรมปฐมนิเทศและหลกัสตูรอื่นๆ และมีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนก ำกับดูแล 
ซึง่มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบอย่ำง
สม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้ยงัให้ควำมส ำคญักับนโยบำย แนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ กำรประเมินควำม
เส่ียง ติดตำมตรวจสอบระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ จนได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต  

ทัง้นี ้ ผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทประจ ำปี 2562 อยู่ในระดบัดีเลิศ 
หรือ 5 ดำว และยงัได้รับคะแนนเต็มร้อยในกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
 

แนวทำงในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ที่บริษัทมุ่งเน้น มีดงัต่อไปนี ้

1. กรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำร และพนักงำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 

2. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมทุ่มเท รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต 
ภำยใต้กฎหมำย ข้อบงัคบับริษัท และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

3. ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้บริษัท มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน กำรจดัสรรทรัพยำกร พร้อมทัง้ติดตำม ประเมินผล ตลอดจนดูแลกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน และกำรเปิดเผยข้อมลูต่ำงๆ 

4. ด ำเนินกำรให้มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัทที่ชดัเจน มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อช่วยกลัน่กรองงำนอย่ำงรอบคอบ ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ และฝ่ำยจดักำร มีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงชดัเจน 

5. จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน และจดักำรบริหำรควำมเส่ียง ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม 
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6. พิจำรณำรำยกำรที่เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ และถือประโยชน์
ของบริษัทเป็นส ำคญั 

7. ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร
ระหว่ำงบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นท่ีสะดวก 

8. ตระหนักถึงกำรสร้ำงคุณค่ำแก่บริษัทอย่ำงยั่งยืน ค ำนึงถึงจริยธรรมทำงธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำย สงัคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กัน นอกจำกนี ้พิจำรณำถึง สภำพแวดล้อม และกำรปรับตวัภำยใต้กำรเปล่ียนแปลง
ทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว กำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรม และน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
ตอบสนองควำมต้องกำรลกูค้ำ 

9. คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัททัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ ถกูต้อง และเชื่อถือได้  

10. ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรตระหนักในสิทธิมนุษยชน และกำรไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

11. สร้ำงค่ำนิยมปลกูฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกอนัดีงำมด้ำนต่ำงๆ แก่พนักงำน ส่ือสำรให้เข้ำใจในทิศทำง
เดียวกนั ปฏิบตัิจนกลำยเป็นวฒันธรรมองค์กร 
 

นโยบายก ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส าคัญ 5 หมวด ดังนี ้

• สิทธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

• กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

• กำรค ำนึงถงึบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

• กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส และกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน  (Disclosure , Transparency 
and Financial Integrity)  

• ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilties of the Board of Directors)   

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรำย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย นกัลงทนุสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่ำงชำต ิ 
และได้ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐำน ได้แก่ กำรได้รับ
ส่วนแบ่งในก ำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่ำงเทำ่เทียมกนั กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท  กำรได้รับข้อมลู
บริษัทอย่ำงเพียงพอถกูต้องชดัเจน รวมถึงกำรใช้สิทธิลงคะแนนในเร่ืองที่ส ำคญัๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้ประเด็นหรือวำระส ำคญั ที่มีผลต่อทิศทำงของธุรกิจ หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผ่ำน
กำรพิจำรณำและ/หรืออนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท 

(2) จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสำรประกอบแก่ผู้ ถือหุ้น เป็นกำรล่วงหน้ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมี
ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรใช้สิทธิและกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม ประกอบด้วย รำยละเอียด
วำระกำรประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละวำระ หนังสือมอบฉันทะใน
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รูปแบบที่สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน รำยชื่อกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉนัทะ
ให้เข้ำประชุมแทน ข้อมูลเอกสำรที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษำสิทธิกำรเข้ำประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัท
ส ำหรับกำรประชมุ ขัน้ตอนและสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนน 

(3) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี บริษัทจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 
วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้ฉบบัภำษำไทย
และภำษำองักฤษ 

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1) บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุนสถำบนั  โดยให้ข้อมลูวนั เวลำ และ
สถำนท่ีประชมุ ที่เดินทำงได้อย่ำงสะดวก มีแผนท่ีชดัเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึง บริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุอย่ำงน้อยหน่ึงชัว่โมง และจดัชอ่งทำงกำรลงทะเบียนอย่ำงเพียงพอ จดัเตรียมอำกรแสตมป์ 
และน ำเทคโนโลยีระบบบำร์โค้ด (Barcode) มำใช้ในกำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรแสดงผล เพื่อควำม
สะดวก รวดเร็ว และถกูต้องแม่นย ำ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทดแูลไม่ให้มีกำรกระท ำใด ในกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุ หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกิน
ควร ทัง้นี ้ไม่มีกำรก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะต้องน ำหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำแนวทำงปฏิบัติของ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

(3) ก่อนเร่ิมกำรประชุม ประธำนกรรมกำรแจ้งจ ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ พร้อมทัง้ชีแ้จง วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนน กำรนับคะแนนตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท  โดย
บริษัทจดัแยกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละเร่ืองอย่ำงชัดเจน รวมถึง กำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร ได้มีกำร
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออำสำสมัครผู้ ถือหุ้น เป็น
ผู้ตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียง เพื่อรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้นด้วย 

(4) ประธำนกรรมกำร ดูแลให้กำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคบับริษัท โดย
จดัสรรเวลำกำรประชมุอย่ำงเพียงพอ ด ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส ระหว่ำงกำรประชมุเปิดโอกำส
ให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมอย่ำงทัว่ถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวำระ กรรมกำร
ทกุคนและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในสำยงำนหลกัได้เข้ำร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ ด ำเนินกำรเก็บบตัรลงคะแนนในห้องประชมุ และน ำผลคะแนนมำรวมกับคะแนนเสียงที่ลง
ไว้ล่วงหน้ำในหนงัสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บตัรเสีย แต่ละวำระให้ที่ประชมุทรำบ และบนัทึกในรำยงำนกำรประชมุ 

หลงักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ต่อตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัประชมุ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

 

                                                                                                                                                                                                                          
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 62 

(2) จดัส่งรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ต่อตลำดหลกัทรัพย์และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย รำยชื่อ
กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเข้ำประชมุ สดัส่วนกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมประชมุ ชีแ้จงวิธีกำรลงคะแนนและนบั
คะแนน มติที่ประชมุ ผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ บนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบ ชื่อผู้ถำมผู้ตอบ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจดัให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี  ้

(1) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และส่งค ำถำมเก่ียวกับบริษัทได้ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประกำศผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพย์  ซึ่งหลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ เผยแพร่อย่ำงชดัเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท  

(2) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำร ได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
ประกำศผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพย์ โดยหลกัเกณฑ์กำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำร เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้นี ้ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมคุณสมบัติกรรมกำร ต้องให้ควำม
ยินยอมในกำรเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมคัรพร้อมเอกสำรหลกัฐำนต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมกระบวนกำรสรรหำ
ของบริษัท ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต่อไป 

(3) ด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นตำมระเบียบวำระท่ีแจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่มระเบียบ
วำระกำรประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 โดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสินใจ 

(4) เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ แก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงสม ่ำเสมอผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับรู้ข่ำวสำร และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่จ ำกัดสิทธิในกำร
เข้ำถึงสำรสนเทศของบริษัท หรือปิดกัน้กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 

(5) ก ำหนดระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบำยกำรเก็บรักษำข้อมูลและกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล
ภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ Nominee หรือที่ปรึกษำวิชำชีพ ปฏิบตัิตำมนโยบำยและระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลู 

(6) มีกำรจดักำรข้อมลูที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ โดยไม่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยใน เปิดเผยข้อมลูก่อน
กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนเป็นกำรทั่วไปผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ และแจ้งเตือน กรรมกำรและผู้บริหำร ต้อง
ระงบักำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
ตำมรอบระยะเวลำ และก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรส ำคญัที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ เพื่อควำมเป็นธรรม
ต่อผู้ ถือหุ้น 

(7) ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู ต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ 
เมื่อเข้ำรับต ำแหน่งภำยใน 30 วนัท ำกำร และต้องแจ้งเก่ียวกบักำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่ำงน้อย 1 วนั
ล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำยต่อคณะกรรมกำรหรือผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ทกุครัง้เมื่อมีกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำร ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด  
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(8) ก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียต่อเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ น และบันทึกในรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร และดแูลให้กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียอย่ำงมีนยัส ำคญั เว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำระนัน้  

(9) ดแูลกำรจดักำรและติดตำมรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิในกำรท ำรำยกำร 
ให้เป็นไปตำมขัน้ตอนด ำเนินงำน หลกักำรเปิดเผยข้อมลู ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กันที่เข้ำข่ำยต้องขออนุมัติจำกผู้ ถือหุ้น จะมีกำรชีแ้จงรำยละเอียดเหตุผลของกำรท ำรำยกำรต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิก่อนกำรท ำรำยกำร ตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม 
บริษัทมีกำรก ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ต่อกลุ่มทัง้
ภำยนอกและภำยในบริษัท ในอนัท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้ำหมำยหลกัของบริษัทอย่ำงยัง่ยืน 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทเน้นควำมโปร่งใสในกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน ต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลำ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งข้อมลูผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ 
กำรแจ้งข้อมลูผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท กำรประกำศทำงหนงัสือพิมพ์ กำรจดัท ำ Press Release หรือกำรจดัส่ง
จดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นต้น 

ลูกค้า 

บริษัทเน้นให้ควำมส ำคญักับควำมพึงพอใจของลกูค้ำ มุ่งพฒันำบริกำรและสร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ๆ เพื่อน ำเสนอต่อลกูค้ำ  
ควบคู่กับกำรรักษำจรรยำบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้ำ  และใส่ใจต่อกำรแก้ไขปัญหำในทุกเร่ืองที่ลูกค้ำร้องเรียนหรือให้
ข้อแนะน ำ 

พนักงาน 

บริษัทเน้นกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชน  มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และสอดคล้องกับสำยอำชีพและอุตสำหกรรมเดียวกัน  มีกำรดูแลด้ำน
สภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังำน  มีกำรปฐมนิเทศให้
พนกังำนทรำบถึงคู่มือพนกังำน ซึ่งระบุข้อก ำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรท ำงำน รวมถึงนโยบำย และ
จรรยำบรรณ ที่พนกังำนพึงปฏิบตัิ และจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่พนักงำนพึงได้รับมำกกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด อำทิ กำร
ประกันสุขภำพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ของพนักงำน โดยส่งเสริมให้
พนกังำนได้รับกำรอบรม สมัมนำ ทัง้จำกภำยในและภำยนอกบริษัท เพื่อให้พนกังำนได้รับกำรพฒันำควำมเชี่ยวชำญ และ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อกำรเปล่ียนแปลงนวัตกรรมต่ำงๆ  ข้อก ำหนดและ
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กฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตำม เช่น กำรสัมมนำหรืออบรมเก่ียวกับประกำศ ข้อก ำหนด และ
กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ และ ก.ล.ต. กำรสมัมนำมำตรฐำนกำรบญัชีของสถำบนัต่ำงๆ กำรสมัมนำควำมรู้
เก่ียวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เป็นต้น 

เจ้าหนี ้

บริษัทถือปฏิบัติตำมสัญญำ และเงื่อนไขต่ำงๆที่มีต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครัด ในกำรบริหำรเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์กำรใช้   กำรช ำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ตำมก ำหนด  มีควำมรับผิดชอบในหลักประกันต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหนี ้หำกกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดกำรผิดนัด
ช ำระหนี ้บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ  

คู่ค้า 

บริษัทเน้นกำรปฏิบตัิกับคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำค และเหมำะสม ปฎิบตัิตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจต่อคู่สญัญำที่ได้ตกลงกันไว้
อย่ำงเป็นธรรม  พัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับคู่ค้ำ และมีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงชัดเจนไว้ใน
นโยบำยจัดซือ้จัดจ้ำง มีกำรคัดเลือกและเปรียบเทียบตำมหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัท  

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทเน้นด ำเนินธุรกิจภำยใต้กติกำของกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม  ด ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขนัเสรี ประพฤติตำมกรอบกติกำ
บรรทดัฐำนของข้อพึงปฏิบตัิที่ดีในกำรแข่งขัน ไม่แสวงหำข้อมลูควำมลบัของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สจุริตหรือโจมตีคู่แข่ง
โดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรร่วมมือทำงกำรค้ำกับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือ
ควำมร่วมมือในอนัท่ีจะมีส่วนช่วยในกำรพฒันำเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และประเทศให้ยัง่ยืน 

องค์กรก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 

บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด และกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีก ำหนดโดยองค์กรที่ก ำกับดูแล และหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง ตลำดหลักทรัพย์  ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือและประสำนงำนกบัหน่วยงำนเอกชนอื่นๆ 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริม
กำรเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีกำรอบรมให้ควำมรู้  ปลูกจิตส ำนึกแก่พนักงำน จัดกิจกรรมให้พนักงำนได้มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง สร้ำงสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษำส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตำม วัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส ำเร็จของ
โครงกำรในระยะยำว รวมถึงบริษัทให้ควำมช่วยเหลือ บริจำคทรัพย์สินให้แก่มลูนิธิและองค์กรต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทำงสงัคมตำมโอกำส เช่น บริจำคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ส ำนกังำนให้แก่โรงเรียน วดั มลูนิธิหรือหน่วยงำนอื่น โดย
ให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนทัง้ภำครัฐและเอกชน 
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การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 

บริษัทก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนที่จะต้องรับทรำบ 

ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร

และพนกังำน อย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบตัิตำมควำมสมคัรใจ และไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำไม่ทรำบแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดขึน้นี ้

ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส ำคัญที่จะด ำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคับ

บญัชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตัิตำมอย่ำงจริงจงั และทำงบริษัทมีมำตรกำรกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษ

ทำงวินยัส ำหรับด ำเนินกำรกบัพนกังำนท่ีละเมิดหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำย  

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน 

บริษัทจัดช่องทำงกำรรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบำลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส ำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

บุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทัง้จำกพนกังำนเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตำมกำรปฏิบตัิตำมกำร

ดูแลกิจกำรท่ีดี โดยช่องทำงกำรรับเร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบำลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทำง ได้แก่ 

1. โทรศพัท์ 

2. โทรสำร 

3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th 

4. ยื่นเร่ืองโดยตรงทีเ่ลขำนกุำรบริษทั หรือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของบริษัท 

5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถงึกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึง่เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 

และเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน และผู้แจ้งเบำะแส บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเก็บข้อมลูร้องเรียน

เป็นควำมลบั และได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรรับเร่ืองและกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวจะ

รับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและเก่ียวข้องด้วยเท่ำนัน้ และส ำหรับผู้ ร้อง เรียนที่เป็นพนกังำน จะได้รับ

ควำมคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรท ำงำน  

ทัง้นี  ้เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดกำรสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ ที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องหรือไม่เป็ นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินงำนและบริหำรงำนของบริษัท อันจะท ำให้สูญเสียทรัพยำกรโดยเปล่ำประโยชน์ เลขำนุกำรบริษัท จะร่วมกับ

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำข้อร้องเรียนหรือค ำถำมเฉพำะเร่ืองที ่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนและกำร

บริหำรงำนของบริษัท หรือเร่ืองที่เป็นกำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษัท  โดยมีข้อพิจำรณำ ดงัต่อไปนี  ้

(ก)  ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อำจจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสืบค้น เก่ียวกับกำรฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วย

กฎหมำยของบริษัท หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท อันจะท ำให้บริษัทเสียหำยหรือ

สญูเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

(ข) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบักฎหมำย หลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำม 

(ค) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบันโยบำยกำรด ำเนินงำนและนโยบำยบญัชีและกำรเงินของบริษัทท่ีก ำหนดไว้แล้ว 
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(ง) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับรำยกำรเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรำยกำร

ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้ำข่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

หรือตลำดหลกัทรัพย์ 

(จ) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบังบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัท 

(ฉ) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท 

(ช) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ และเหตุกำรณ์

หรือพฤติกรรมที่เก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดเพิ่มเติม 
 

หมวดที่  4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่ อถือทางการเงิน  (Disclosure , 
Transparency and Financial Integrity) 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องแจ้งแก่ตลำดหลักทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ทั ง้ในด้ำนของ

ควำมถกูต้อง ควำมเพียงพอ ควำมรวดเร็ว ควำมเท่ำเทียมกนัของกำรให้ข้อมลูแก่ทกุกลุ่ม ดงันี  ้

กำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูที่มิใช่ทำงกำรเงินของบริษัท 

(1)  ดูแลให้มีระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยงบกำรเงิน ต้องผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้ สอบบัญชี

รับอนุญำต และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง รวมถึงเปิดเผยรำยงำน

ประจ ำปี แบบ 56-1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (MD&A) และข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงินต่ำงๆ อย่ำง

ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลำ เพื่อให้นกัลงทุนทรำบถึงข้อมลูกำรเปล่ียนแปลงของฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

(2)  เปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินโดยพิจำรณำถึง ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

ควำมเห็นของผู้ สอบบัญชี ข้อสังเกตเก่ียวกับระบบควบคุมภำยใน และข้อสังเกตผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำ งๆ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำยของบริษัท 

(3)  เปิดเผยข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน อนัประกอบด้วย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

ต่ำงๆ อำทิ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน กำร

บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ กำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีกำรส่ือสำรให้พนักงำนยึดถือเป็นแนว

ปฏิบตัิ อนัจะน ำไปสู่กำรสร้ำงคณุค่ำให้กบัธุรกิจในระยะยำว 

(4)  ดแูลกรรมกำรแต่ละรำยให้เปิดเผยข้อมลูในส่วนของตนเองอย่ำงถกูต้องและครบถ้วน  

(5)  สนับสนุนให้มีบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 

ประสบกำรณ์ให้เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
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(6)  เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ำมี) อย่ำงชดัเจน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจว่ำมีโครงสร้ำง

กำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ ถือหุ้น หรือนโยบำยที่มีผลต่อโครงสร้ำงกำร

ถือหุ้น ควำมสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้น หรืออ ำนำจในกำรควบคุมบริหำรกิจกำร ให้พิจำรณำว่ำไม่เป็นอุปสรรคต่อกำร

ปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และมีกำรเปิดเผยข้อมลูตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ 

(7)  เปิดเผยข้อมูลทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

(8)  มีช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถติดต่อข้อมูลทำง Email ของกรรมกำรอิสระ หรือเลขำนุกำรบริษัท ส ำหรับ

ข้อมลูเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมกำร กำรก ำกบัดแูลกิจกำร และกำรตรวจสอบ เป็นต้น 

กำรจดักำรสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

(1)  ดแูลให้ฝ่ำยจดักำรติดตำม ประเมินฐำนะทำงกำรเงนิของกิจกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ หำก

มีเหตุกำรณ์หรือสัญญำณที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ให้มีกำรติดตำมอย่ำง

ใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ และด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมดัระวงั พร้อมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูตำมหลกัเกณฑ์

ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

(2)  ดูแลให้ฝ่ำยจดักำรก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง

เจ้ำหนี ้ทัง้นี ้กำรตัดสินใจใช้วิธีกำรใดๆ ต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และให้รำยงำนสถำนะกำรติดตำมแก้ไข

ปัญหำต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(3)  กำรเสนอควำมเห็นหรือรำยกำรใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ ดูแลให้มีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่อไม่ให้

กระทบต่อควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกิจกำร สภำพคล่องหรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

ด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(1)  บริษัทได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิและบญัชี

ท ำหน้ำที่ติดต่อส่ือสำรกบัผู้ลงทนุ นกัลงทนุสถำบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเครำะห์และภำครัฐที่เก่ียวข้อง  

(2)  ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรก ำหนดทิศทำงและกำรพัฒนำงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

นกัลงทนุสมัพนัธ์อย่ำงชดัเจน ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลูต่อบคุคลภำยนอกอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และ

ทนัเวลำ ดูแลกำรใช้ข้อมลูภำยใน และข้อมลูที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
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(3)  จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรข้อมลู ข่ำวสำร และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดงันี  ้

• ปี 2562 บริษัทมีกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน ำเสนอข้อมูลและผลประกอบกำรของบริษัท และ
ทิศทำงในอนำคตแก่นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ ผู้ลงทนุ และส่ือมวลชน ดงันี ้ 

:   กำรประชมุพดูคยุกบันกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลกัทรัพย์ต่ำงๆ รวม 2 ครัง้ 

:    งำนแถลงข่ำวกำรเข้ำรับต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรใหม่ เพื่อแถลงทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และ
กลยทุธ์ต่อส่ือมวลชน 

• จดหมำยข่ำวที่น ำเสนอทิศทำงและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

• เว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th 

• หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร 02-502-0787 , 02-502-0797  

• Email :  ir@mono.co.th 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 
(1) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท จดักลุ่มได้ 2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะที่ 1 แบ่งตำมกำรบริหำรงำน แบ่งได้เป็น  

• กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 

• กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 
ลกัษณะที่ 2 แบ่งตำมควำมเป็นอิสระ 

• กรรมกำรอิสระ 

• กรรมกำรไม่อิสระ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 
3 คน (ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกทุกรำย นับต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ลงมำ) และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 5 คน ซึ่งในจ ำนวนนี ้มีกรรมกำร 3 คน เป็นกรรมกำรอิสระและ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรับกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  โดยโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรบริษัทมีสัดส่วนของกรรมกำรอิสระเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด ท ำให้เกิด
กำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้จ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ได้ก ำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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(2) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นอัตรำจ ำนวนหนึ่งในสำม  ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรำหนึ่งในสำม  

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังกำรแปรสภำพนัน้ให้จับสลำกกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง

อำจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

1. ตำย 

2. ลำออก 

3. ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 

5. ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

(3) กรรมกำรอิสระจะต้องมีคณุสมบตัติำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด และต้องมี

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

(5) ประธำนกรรมกำรจะมำจำกกำรเลือกตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะมำจำกกำร

คดัเลือกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(6) สนบัสนุนให้กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตน และทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้บริษัท

อย่ำงเพียงพอ 

(7) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท สำมำรถเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือ

บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์ และ

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบด้วย ทัง้นี ้ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง 

โดยต้องขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

(8) คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เพื่อท ำหน้ำที่ให้

ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต ่ำงๆ  ที ่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ  ด ูแลกำรจ ัดกำรประช ุม

คณะกรรมกำร เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำม

มติคณะกรรมกำรบริษัท ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีกำรเปิดเผย

คุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ของเลขำนุกำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท  
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5.2 คณะอนุกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดให้มีคณะอนุกรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองรำยละเอียด 

และได้ก ำหนดคณุสมบตัิ และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะอนกุรรมกำรเฉพำะเร่ืองไว้อย่ำงชดัเจน 

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อก ำหนดนโยบำยและตัดสินใจกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ซึ่ง

คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ ที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

อนุมตัิหรือให้ควำมเห็นชอบ รวมทัง้ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำน

ด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  

 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุล

อ ำนำจโดยแยกหน้ำที่กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกัน ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรที่

ไม่เป็นผู้บริหำร โดยเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำร และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 

และกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ส่วนประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นหัวหน้ำและผู้ น ำคณะผู้ บริหำรของบริษัท

รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจดักำร เพื่อให้บรรลตุำมแผนงำนท่ีวำงไว้      

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมกำรในกำรสอบทำนรำยกำรทำงกำรเงินของ

บริษัท ให้มีควำมถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ และสอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน

และกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่

ก ำหนดในระเบียบหรือนโยบำยของบริษัท ตลอดจนกฎและประกำศที่เก่ียวข้อง 

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำสรรหำผู้ที่เห็นสมควรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และน ำเสนอกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ หรื อ

น ำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ แล้วแต่กรณี รวมทัง้เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนของกรรมกำร

บริษัท และผู้บริหำรระดับสูง สัญญำจ้ำงผู้บริหำรระดับสูง และอัตรำกำรขึน้เงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ

ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้อนุมตัิค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู 

และอตัรำกำรขึน้เงินเดือนโดยรวม ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรนัน้  คณะกรรมกำรจะต้องน ำเสนอที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ 

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อพิจำรณำควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ทัง้นี ้โดยในแต่ละคณะอนุกรรมกำรจะมีกำรประชุมประเมินผลกำรด ำเนินงำนหรือทบทวนนโยบำยต่ำงๆ อย่ำง

น้อยปีละ 1 ครัง้  

(2) ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และสมำชิกของ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระด้วย 
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5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบ่งอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล 

และกำรบริหำรงำนประจ ำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่ในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนส ำคัญในกำรตัดสินใจเร่ือง

นโยบำยของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำยทำง

ธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำร เป็นผู้ น ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีป ระสิทธิภำพและประสิทธิผล โดย

สนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ  ตลอดจนท ำหน้ำที่

ประธำนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจ ำวัน แต่ให้กำร

สนับสนุนและค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ในขณะที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับผิดชอบเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนี ้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมกำร เพื่อให้

กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง  

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดวนัประชุมล่วงหน้ำแต่ละปี อย่ำงน้อย 5 ครัง้ต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และก ำหนด
วำระประจ ำของแต่ละครัง้ไว้ชดัเจน เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ โดย
ผู้ สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวำระที่นอกเหนือจำกนี ้ประธำนกรรมกำร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
กรรมกำรจะร่วมกันพิจำรณำตำมควำมส ำคัญและจ ำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน บริษัท
จะจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกับ
ควบคมุและดแูลกำรปฎิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

(2) จ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

(3) คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ สำมำรถจดัประชุมเพื่อพิจำรณำวำระตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ให้ได้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสำนงำน 

(4) หนังสือเชิญประชุม รำยละเอียดวำระและเอกสำรประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อน
วนัประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั  ยกเว้นเอกสำรประกอบในวำระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้น ำเร่ือง
อภิปรำยกนัในที่ประชมุ และมีกำรจดบนัทึกกำรประชมุซึง่มีรำยละเอียดครบถ้วนชดัเจน จดัเก็บรักษำรำยงำนกำร
ประชมุซึง่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

(5) กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรสำมำรถจัดให้มีกำรประชุม โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมด้วยได้ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม โดยสำมำรถให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนและควรแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำรทรำบถึงผลกำรประชมุ 
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(6) กรรมกำรบริษัทสำมำรถขอข้อมูลหรือสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
เลขำนุกำรบริษัท รวมถึงผู้บริหำรท่ีได้รับมอบหมำยในเร่ืองนัน้ กรณีจ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจดัให้มีควำมเห็น
อิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

(7) ส่งเสริมให้กรรมกำรมีอิสระในกำรแสดงควำมคดิเห็นและเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ำสู่วำระกำรประชมุ 

(8) ในกำรประชุมทุกครัง้ควรจัดให้มีผู้ บริหำรและผู้ ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรำยละเอียด
ประกอบกำรตดัสินใจที่ถกูต้องและทนัเวลำ 

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข

กำรด ำเนินงำน ทัง้นี  ้เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำน โดยมีกำรก ำหนด

หัวข้อที่จะประเมินอย่ำงชัดเจน โดยมีประเมินกรรมกำรทัง้คณะ คณะกรรมกำรประเมินตนเอง ประเมิน

คณะกรรมกำรชุดย่อย ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ในทุกสิน้ปี และรวบรวม

สรุปรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำรับทรำบ และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป ทัง้นี ้แบ่งกำรประเมิน เป็นดงันี ้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยน ำแนวทำงจำกตลำดหลกัทรัพย์มำ

ปรับใช้ให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยมีหวัข้อในกำรประเมิน  ดงัต่อไปนี ้ 

-  โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร  

-  บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

-  กำรประชมุคณะกรรมกำร  

-  กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 

- ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยบริหำร  

- กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร  

โดยในปี 2562 คะแนนประเมินคณะกรรมกำรทัง้คณะเฉล่ีย เท่ำกบั 95.52% 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมกำรประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ

ตนเอง โดยก ำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  นโยบำย

ก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณของกรรมกำร โดยมีหวัข้อในกำรประเมิน ดงัต่อไปนี ้

- คณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

- กำรก ำหนดกลยทุธ์ ก ำกบัดแูล และติดตำมกำรด ำเนินงำน 

- บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

- กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร 

โดยในปี 2562 คะแนนประเมินตนเองของกรรมกำรโดยเฉล่ีย เท่ำกบั 96.69% 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกำรประเมิน
ตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2562 มี
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ดงันี  ้

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เท่ำกบั 98.59% 

- คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เท่ำกบั 96.76% 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รับผิดชอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและบริหำรงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
ดงันัน้ทุกสิน้ปี จะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที ่บริหำร รวมถึงให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรได้ประเมินตนเอง และเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ สรุปรำยงำนผลกำรประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อน ำผลประเมินมำเป็นข้อมลูในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ และก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  โดยมีหัวข้อกำรประเมินตำมแนวทำงของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

- ควำมเป็นผู้น ำ 
- กำรก ำหนดกลยทุธ์ 
- กำรวำงแผนและผลปฏิบตัิทำงกำรเงิน 
- ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร 
- ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก 
- กำรบริหำรงำนและควำมสมัพนัธ์กบับคุลำกร 
- กำรสืบทอดต ำแหน่ง 
- ควำมรู้ด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำร 
- คณุลกัษณะส่วนตวั 
- กำรพฒันำตนเอง 

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำโครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนและผลกำรปฎิบตัิงำน
ของกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ
ผู้ ถือหุ้นต่อไป โดยพิจำรณำแต่ละรูปแบบให้มีควำมเหมำะสม ทัง้ค่ำตอบแทนในอตัรำคงที่ และค่ำตอบแทนตำม
ผลด ำเนินงำนของบริษัท 

(2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรพิจำรณำ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
ระดับค่ำตอบแทนของอุตสำหกรรม รวมถึงพิจำรณำตำมประสบกำรณ์ ขอบเขต และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่
กรรมกำรด ำรงอยู่ในแต่ละคณะ เป็นอตัรำที่แน่นอนและเหมำะสม 

(3) คณะกรรมกำรก ำกับดแูลให้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน อนมุตัิโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนท่ีจูงใจส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้บริหำรระดบัสงู และพนกังำน  เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของธุรกิจ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว มีกำรส่ือสำรเกณฑ์กำรประเมินเป็นกำรล่วงหน้ำ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น 
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(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 
1 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทำงพิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผลกำรปฎิบัติงำนของพนักงำน  
อำยุงำน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

(1)  สนบัสนุนให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท เข้ำร่วมกำรสมัมนำ อบรมกับสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นๆ จดัโครงกำรพฒันำผู้บริหำร
ประจ ำปี เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงกำรปฎิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้อย่ำงน้อย
กรรมกำรบริษัท จะต้องผ่ำนกำรอบรมและเข้ำอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ และ 
ก.ล.ต. ก ำหนด 

สรุปกำรอบรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ รับผิดชอบในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ปี 2562 

• นำยคมศกัดิ์  วฒันำศรีโรจน์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
 และผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 

 

ล ำดบั หลกัสตูร ประเภท 
1 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2562 

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
อบรมภำยนอก 

2 สงัเกต ุรู้ทนั ประเมินควำมเสี่ยงงบกำรเงินเบือ้งต้น อบรมภำยใน 
 

• นำงสำวปวีณำ พนูพฒันสขุ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
และผู้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
 

ล ำดบั หลกัสตูร ประเภท จ ำนวนชัว่โมง 
1 สงัเกต ุรู้ทนั ประเมินควำมเสี่ยงงบกำรเงินเบือ้งต้น อบรมภำยใน 3 
2 TAS 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน อบรมภำยใน 3 

3 TAS 37 ประมำณกำรหนีส้ิน หนีส้ินที่อำจเกิดขึน้  
และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึน้ 

อบรมภำยใน 3 

4 TAS 8 นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร 
ทำงบญัชี และข้อผิดพลำด 

อบรมภำยใน 3 

5 TFRS 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ อบรมภำยใน 3 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หลกัสตูรอบรมภำยในข้ำงต้นมีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของ
ธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จ ำนวนชัว่โมงอบรมของหลกัสตูรเป็นไปตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
 

 (2) จดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยน ำเสนอเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ เช่น 
คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้น นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จรรยำบรรณ
ธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร รวมทัง้ข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินงำน และส่งเสริมให้
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กรรมกำรเข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

(3) ก ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (succession plan) จดัให้มีกำรหมนุเปลี่ยนงำนที่ได้รับมอบหมำยตำม
ควำมถนัดของผู้บริหำรและพนักงำน โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลัก โดยประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรจะก ำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำว เพื่อเป็นแผนพฒันำและสืบทอดงำน
ของบริษัท อีกทัง้เป็นกำรพัฒนำผู้ บริหำรและพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และ
สำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบตัิตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2562  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน  และมีรำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ดงันี ้
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

(ลำออกวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562) 

5/5 

2. นำยปรีชำ ลีละศิธร** กรรมกำรตรวจสอบ 

(เร่ิมด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

3 กมุภำพนัธ์ 2563) 

5/5 

3. นำยเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมกำรตรวจสอบ  5/5 
 

*  นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 
**  ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ 

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้เป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ 

 

กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอ    ที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ       

งบกำรเงินได้ คือ นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต  และมีนำงสำวสวนศรี สวนกลู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับตัง้แต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบ

ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลับมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ

ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เป็น

กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  

3.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบ จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยในรำยงำน

ประจ ำปี ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี ้

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท 

• ควำมเหน็เก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

• จ ำนวนครัง้กำรประชมุ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

• ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 

• รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบ  ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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7. สอบทำนงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

• พิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบัติงำน แผนตรวจสอบประจ ำปี และงบประมำณ รวมทัง้บุคลำกรว่ำ เหมำะสม 
สอดคล้องกับขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน และเพียงพอที่จะสนบัสนนุงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมทัง้กำรพฒันำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียง 

• พิจำรณำกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย หรือ เลิกจ้ำง หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

• พิจำรณำกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 

• พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

8. สอบทำนควำมถูกต้องของแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษัทและเอกสำรที่
เก่ียวข้องตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต และก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 

9. ทบทวนหลกัเกณฑ์ วิธีกำรตรวจสอบ ให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอยู่เสมอ 

10. รำยงำนส่ิงที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

• รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

• เร่ืองร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

• กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ ่ง  
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
หรือตลำดหลกัทรัพย์  

11. ด ำเนินกำรตำมข้อ (1) - (10) ข้ำงต้น ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัทย่อย เท่ำที่ได้รับกำร
มอบหมำยหรือร้องขอจำกบริษัทย่อย และเท่ำที่อ ำนำจหน้ำที่จะเปิดช่องให้ด ำเนินกำรได้ 

12. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรเชิญกรรมกำร พนกังำน หรือลกูจ้ำง
ของบริษัทมำร่วมประชุมหำรือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซกัถำมในเร่ืองที่เก่ียวกบัหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กำรปรึกษำหำรือผู้ เชี่ยวชำญหรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำหรือผู้ เชี่ยวชำญซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอกเป็นครัง้ครำวในกรณีจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท กำรขอให้พนักงำนของบริษัทส่งเอกสำรหลักฐำน
เก่ียวกับกิจกำรของบริษัท เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่ำงๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนภำยใต้หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี กำรมอบหมำยให้พนกังำนหรือลกูจ้ำงของบริษัทคนหน่ึงหรือหลำยคนกระท ำกำรใดๆ 
ภำยในขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวแล้ว 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่ำที่ได้รับมอบหมำยหรือร้องขอจำกบริษัทย่อย และเท่ำที่อ ำนำจหน้ำที่จะเปิดช่องให้
ด ำเนินกำรได้ 
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บริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จึงว่ำจ้ำงบริษัท  เอส.ซี กำรบญัชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995) 

จ ำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกและไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) โดยท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทและบริษัทย่อยมี

ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม 

(1.2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี   31 ธันวำคม 2562   คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 5 ทำ่น  และมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรบริหำร ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ประธำนกรรมกำรบริหำร 23/23 

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำรบริหำร 22/23 

3. นำยคมศกัด์ิ วฒันำศรีโรจน์ กรรมกำรบริหำร 22/23 

4. นำยซงั โด ลี กรรมกำรบริหำร 20/23 

5. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ กรรมกำรบริหำร 22/23 
 

โดยมีนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสชุำติ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมกำรบริหำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ทัง้นี ้จะเลือกกรรมกำรบริหำร

แทนผู้ พ้นจำกต ำแหน่งเข้ำรับต ำแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของ

บริษ ัท  ทัง้นี  ้ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใดๆ ที่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด นอกจำกนี ้ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองต่ำงๆ ที่จะ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิหรือให้ควำมเห็นชอบ  

2. จดัท ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย 

เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษ ัท ให้ เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตั ิเฉพำะกรณีหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษ ัทภำยใต้วงเงินหรือ
งบประมำณประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ โดย ใน
กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมตัิค่ำใช้จ่ำย หรือกำรจัดซือ้ หรือ
จดัจ้ำง หรือเช่ำ หรือเช่ำซือ้ที ่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของบริษัท ทัง้ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจและงำน
สนบัสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำท และอนุมตัิกำรกู้  หรือกำรขอสินเชื่อกับสถำบนักำรเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติ
ของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำท  

 5. ให้คณะกรรมกำรบริหำร  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในเร่ืองและภำยในก ำหนดเวลำดังต่อไปนี ้ให้คณะกรรมกำร       

บริษัททรำบ 

5.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์ 

5.2 รำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงิน 

รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์ 

5.3 รำยงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร   

6.  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนที่ก ำหนดในค ำสัง่นี ้จะต้อง

ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะถือว่ำครบเป็น

องค์ประชมุในอนัท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ดงักล่ำวได้ 

7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่ำนละ 

1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ำกนั ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสิทธิออกเสียงชีข้ำดอีก 1 (หน่ึง) เสียง 

8.  กำรลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำร จ ำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดขององค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9.  ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่งจะเรียกให้มีกำร

ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่ำงหำกจำกกำรประชุมตำมปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่ำววำระกำรประชุมล่วงหน้ำแก่

กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรท ำหน้ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชมุนัน้ 

10.คณะกรรมกำรบริหำร จะแต่งตัง้คณะท ำงำน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองงำนที่น ำเสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้ด ำเนินงำนใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือ

เพื่อให้ด ำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยในขอบเขตแห่งอ ำนำจหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำรบริหำรก็ได้ 

11. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ ำนำจ

ช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงั สือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/

หรือเป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่
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ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 

(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ปี 2562  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน  และมีรำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3/3 

2. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต* กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
(ลำออกวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562) 

2/2 

3. นำยเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3/3 
 

*  นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 

**  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยเจริญ แสงวิชัยภัทร ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทน 

โดยมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 

ทัง้นี ้จะเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้พ้นจำกต ำแหน่งเข้ำรับต ำแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม  เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ

ผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบุคคลและเสนอชื ่อบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติเหมำะสมเพื ่อน ำเสนอต่อที ่ประช ุม

คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดบัสงู รวมถึง

ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ก่อนจะมีกำรสรรหำกรรมกำรตำมวำระ  

2. พิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท

และผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำน  และมีกำรทบทวนทุกปี 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อน ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูงต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติ

ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้ บริหำรระดับสูง  ส่วนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท  ให้

คณะกรรมกำรบริษัทน ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน 5 ทำ่น  และมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 

3. นำยจิรประวติั บณุยะเสน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 

4. นำยบรรณสิทธ์ิ รักวงษ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 

5. นำงสำวปวีณำ พูนพฒันสขุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 
 

โดยมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ จะเลือก
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงผู้ พ้นจำกต ำแหน่งเข้ำรับต ำแหน่งอีกกไ็ด้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1.  พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยง
ประเภทต่ำงๆ ที่ส ำคญั เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ 

2.  ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปริมำณควำมเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม 

3.  ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 

4.  ก ำหนดเกณฑ์วดัควำมเส่ียงและเพดำนควำมเส่ียงที่บริษัทจะยอมรับได้ 

5.  ก ำหนดมำตรกำรท่ีจะใช้ในกำรจดักำรควำมเส่ียงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์ 

6.  ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ

กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

7.  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกับกำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะควำมเส่ียงของบริษัทและ

กำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและกลยทุธ์ที่ก ำหนด 

8.  จดัให้มีคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมจ ำเป็น และสนบัสนุนคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงในด้ำนบุคลำกร 

งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นท่ีจ ำเป็น ให้สอดคล้องกบัขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
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(1.5) ประธานกรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1.  รับผิดชอบเป็นผู้น ำคณะกรรมกำรบริษัท ตดัสินใจเร่ืองเก่ียวกับนโยบำยบริษัท เป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจดักำร 
อนัเป็นผลจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

2.  ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 

3.  เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ 
จดัสรรเวลำประชุมอย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำประเด็นส ำคญัอย่ำงรอบคอบ ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่
ก ำหนด และเป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัท 

4.  พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจดักำร และให้เร่ืองส ำคญัได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส่งเสริมให้
กรรมกำรทกุคนมีส่วนร่วมในกำรประชมุ และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 

5.  ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรในกำรมีจริยธรรม และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

6.  สร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำร รวมถึงระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำร 

7.  ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1.6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1.  บริหำรจดักำรบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย ภำยใต้กรอบอ ำนำจที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2.  ก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกัของบริษัท ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และผลประกอบกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.  ก ำหนดนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในอันที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

4.  ส่งเสริมให้บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และจรรยำบรรณ ภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

5.  บริหำรจดักำรงำนทรัพยำกรบคุคล กำรคดัเลือกบุคลำกร บริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ส่งเสริมพฒันำบุคลำกรให้
มีศกัยภำพ 

6.  บริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน กำรใช้ทรัพยำกร และงบประมำณให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

7. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง
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กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องมีคณุสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง นอกจำกนี ้ยงัพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้วย 

องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะมีกำรด ำเนินกำร ดงันี ้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำ

และคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมเกณฑ์คุณสมบัติ

กรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ ่งพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ

วิชำชีพ ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพศ และพิจำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็นที่ยงัขำดอยู่ 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจำรณำจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทที่มีประสบกำรณ์

ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

กำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะด ำเนินกำรสรรหำจำกแหล่งข้อมลูหลำยแหล่ง รวมถึงฐำนข้อมลูกรรมกำรจำก

สถำบนัและหน่วยงำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ  กรณียังไม่สำมำรถสรรหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร ให้ใช้บริษัท

ที่ปรึกษำภำยนอกได้ โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลำกกัน ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำม
วำระนัน้ อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 
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9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บริษัทก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดของบริษัท  และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย  3  คน  โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท  

หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท   โดยคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระ มีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน ำเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบ
วำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตัง้กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน โดย
กรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม   
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี ้  ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำร
อิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน
วันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี ลักษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำน 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วย เหลือทำง
กำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื ่น
ท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของ
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สินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณ
ภำระหนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้
ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำน 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่  หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ ำนำจควบคุม  หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน มีวำระอยู่ในต ำแหน่ง     

ครำวละ 3  ปี โดยบริษ ัทมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ ที ่สอดคล้องกับประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 

15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้

1. ได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

2. เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระดงักล่ำวข้ำงต้น และ 

2.1 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และ  

2.2 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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นอกจำกนี ้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้

และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ

งบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และควำมมีจริยธรรม เป็นต้น  

ส ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลับมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ 

กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท

แต่งตัง้บ ุคคลที ่ม ีค ุณสมบ ัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื ่อให้กรรมกำรตรว จสอบมีจ ำนวนครบตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของ

กรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำร

ระดบัสูงของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัท และ

สำมำรถก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท กระท ำโดยแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวน

หนึ่งเป็นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย

จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรหรือผู้ บริหำร

ระดบัสงูของบริษัทในสำยงำนธุรกิจและสำยงำนสนบัสนนุ เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัควำมเส่ียงของบริษัท  

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ  และกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมถึงกำร

บริหำรงำนบริษ ัทย่อยให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจหลกัของบริษ ัท ตำมมติของผู้ถือหุ้นโดยสจุริต ภำยใต้กฎหมำย  

วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกำรก ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตำมกฎระเบียบของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเพื่อควบคุม  จัดกำรและ

รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคญัๆ ดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะแต่งตัง้ตัวแทนเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัท

ย่อยและบริษ ัทร่วม  เพื ่อด ูแลกำรบริหำรงำนของบริษ ัทนัน้ให้ เป็นไปตำมนโยบำยของบริษ ัทอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
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2. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

รวมทัง้มีกำรก ำหนดทิศทำงให้บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทดงักล่ำวถือปฏิบตัิ  

3. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตำมนโยบำย

ทำงธุรกิจ  เป้ำหมำย  แผนกำรด ำเนินงำน  กลยทุธ์ และงบประมำณ ตำมที่มีกำรพิจำรณำอนมุตัิไว้ 

4. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ให้มีประสิทธิภำพ และเอือ้ต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ   กำรท ำรำยกำร

กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน  กำรกู้ยืมหรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน 

กำรเพิ่มทุน กำรลดทนุ กำรเลิกบริษัท ที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

6. คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำสอบทำนควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน สอบทำนระบบ

กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม 

8. คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

และกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ดี   

9. คณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีกำรพิจำรณำ

ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อวำงแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนต่อไป  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีดูแลกรรมกำรและผู้ บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำข้อมลูและกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อควำม

เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย ตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

2. บริษัทห้ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ใช้ข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญต่อกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์

ของบริษัทและมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์บริษัทซึ ่งย ังไม่ได้ เปิดเผยแก่สำธำรณชน เพื ่อ

ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ เก่ียวข้อง  

3. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น

ระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และพนกังำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมลูภำยใน จะต้องระงบั

กำรซือ้ และ/หรือ กำรขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ

ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินหรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำ

หลกัทรัพย์ จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูภำยในดงักล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ว 
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4. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น

ระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ  จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดงักล่ำว

รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะถืออยู่ มำยงัเลขำนุกำรบริษัท โดยให้จดัท ำและน ำส่งภำยใน 

30 วนัท ำกำรภำยหลงัเข้ำรับต ำแหน่ง นอกจำกนี ้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูต้องแจ้งเกี่ยวกับกำรซือ้หรือ

ขำยหลักทรัพย์ของบริษัททุกครัง้ โดยแจ้งอย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำยต่อคณะกรรมกำรหรือ

ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อมีกำรซือ้หรือขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วัน

ท ำกำร ทัง้นี ้ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

5. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย มำยงัเลขำนกุำรบริษัท 

6. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

ให้ที ่ประช ุมคณะกรรมกำรบริษ ัททรำบ โดยเลขำนุกำรบริษ ัท เป็นผู้จดัท ำข้อมลูรำยงำนต่อที ่ประช ุม

คณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของ

กรรมกำรและผู้บริหำรระหว่ำงปีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

7. บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือท ำให้

ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน สญัญำจ้ำงแรงงำน และข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน   

8. บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่น ำสำรสนเทศดังกล่ำวมำใช้

เพื่อผลประโยชน์ของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยตำมที่

กฎหมำยก ำหนด 

9. บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
กำรเข้ำถึงข้อมลูของบริษัทจำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมลูให้กับพนกังำนในระดบั
ต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

10. กรณีที่บุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเฉพำะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนและ
อยู ่ระหว่ำงกำรเจรจำ ซึ ่งเข้ำข่ำยกำรเก็บรักษำข้อมลูภำยในอนัอำจมีผลต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำ
หลกัทรัพย์ของบริษ ัท  บ ุคคลเหล่ำนั น้จะต้องท ำส ัญญำเก ็บรักษำข้อม ูลควำมล ับ  (Confidentiality 
Agreement) จนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมลูต่อตลำดหลกัทรัพย์และส ำนกังำน ก.ล.ต. 

11. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ผู้ที ่ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยในจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั และ/หรือ  
กฎหมำยแล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

 

                                                                                                                                                                                                                          
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 89 

9.6 นโยบายการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและกรอบปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

เพื่อให้มีกำรควบคุมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและสำมำรถด ำเนินงำนได้

อย่ำงต่อเนื่อง  โดยสำมำรถบรรลวุัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้ำหมำยทำงธุรกิจสูงสดุ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่

พนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้กับองค์กร  รวมทัง้มีกำรควบคุมจัดกำรควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้กับระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และภยัคกุคำมต่ำงๆ  ทัง้จำกภำยในและภำยนอก  โดยมีแนวทำงปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1. มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้มีกำรสอบยันกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงบุคลำกร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบกำรปฏิบตัิงำนตลอดกระบวนกำร ในลกัษณะที่อำจเป็นควำมเส่ียงให้
เกิดกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงำนสำรสนเทศโดยมิชอบ 

2. มีกำรควบคุมกำรเข้ำออกและกำรป้องกันควำมเสียหำยศูนย์คอมพิวเตอร์  จ ำกัดเฉพำะบุคคลที่เก่ียวข้องเท่ำนัน้
จึงจะสำมำรถเข้ำออกและแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และให้มีกำรป้องกันอุบัติภยัต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึน้ภำยในศนูย์คอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเป็นเหตทุ ำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยดุท ำงำน 

3. มีกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมลู ระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ โดยให้มีกำรควบคุมสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำนของ
พนกังำนแต่ละคนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม มีกำรรักษำควำมปลอดภยับญัชีรหสัผ่ำนเข้ำใช้งำนระบบ มีกำรรักษำ
ควำมปลอดภยัทำงระบบเครือข่ำยที่สำมำรถป้องกนักำรถกูคมุคำมจำกภำยนอก 

4. มีกำรควบคมุกำรพฒันำหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบงำนคอมพวิเตอร์ เพื่อให้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่มีกำรแก้ไข
เปล่ียนแปลงถกูด ำเนินกำรเป็นไปตำมควำมต้องของผู้ใช้งำนถกูต้องและครบถ้วน 

5. มีกำรส ำรองข้อมลูและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

6. มีกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนประจ ำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีรำยละเอียดขัน้ตอนปฏิบตัิที่ชดัเจนเพื่อให้มีกำรใช้
งำนระบบคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง  มีประสิทธิภำพ  และมีควำมปลอดภยัในกำรรักษำข้อมลูที่ถูกน ำเข้ำ
ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ 

7. มีกำรควบคุมกำรใช้บริกำรงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกผู้ ให้บริกำรภำยนอก ตัง้แต่กำรคัดเลือก  กำรท ำ
สญัญำกำรรักษำควำมลบัข้อมลู  กำรควบคมุบญัชีกำรเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์ 

8. มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้มีมำตรกำรควบคมุป้องกนัควำมเส่ียงต่ำงๆ ไม่ให้
เกิดขึน้ หรือท ำให้ลดลงอยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ รวมทัง้รับมือกบัควำมเส่ียงใหม่ที่อำจจะมีขึน้ 

9. พนกังำนจะต้องใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ไม่กระท ำผิดกฎหมำย ไม่
กระท ำผิดตำมพระรำชบญัญัติคอมพิวเตอร์  หรือเพื่อก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บคุคลอื่น  

10. พนกังำนของบริษัทต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคมุ และกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อควำมปลอดภยัใน
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท 
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9.7 นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนกัและเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัต่อกำรเคำรพในหลกัสิทธิมนุษยชน  ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนโดยยึด
หลกัควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนตระหนกัถึงกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน สิทธิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

1. เคำรพและยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำย 

2. ให้ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ ใด  และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทัง้ทำง
วำจำและกำรกระท ำ อนัเนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงสถำนภำพ เช่น สญัชำติ เพศ อำยุ ศำสนำ ถิ่นก ำเนิด ภำษำ 
วฒันธรรม กำรศกึษำ ลกัษณะทำงกำยภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสงัคม ควำมคิดเห็น และควำมเชื่อ ฯลฯ 

3. ปฏิบตัิต่อพนกังำนบนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ สนบัสนุนให้พนกังำนใช้สิทธิของตนโดยชอบ
ธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย   ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย สิทธิหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ของตนเอง รวมถึงกำรเคำรพในสิทธิและหน้ำที่ของบุคคลอื่น และกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกัน 
เพื่อให้พนกังำนใช้เป็นแนวปฏิบตัิ 

4. รักษำข้อมลูส่วนบคุคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระท ำกำรละเมิดข้อมลูควำมเป็นส่วนตวั หรือแสวงหำผลประโยชน์
โดยมิชอบจำกข้อมูล กำรเก็บข้อมลู กำรเปิดเผยหรือกำรน ำข้อมลูไปใช้ต้องได้รับกำรยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล 
เว้นแต่เป็นกำรกระท ำที่ชอบด้วยกฎหมำย ข้อบงัคบั หรือระเบียบบริษัท 

5. มีกระบวนกำรติดตำมก ำกับดูแล กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน มิให้กระท ำกำร
ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

9.8 นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ผลงำนและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัท หรืองำนท่ีใช้ส ำหรับบริษัท 
ผลงำนและลิขสิทธ์ิเหล่ำนัน้ถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่ำข้อมูล ผลงำนหรือลิขสิทธ์ิที่เก็บ
ไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ 

2. ดูแลกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์และป้องกนักำรละเมิดลิขสิทธ์ิจำกบคุคลอ่ืน 

3. ใช้งำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นไปตำม  “ระเบียบกำรใช้งำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อย่ำง
ปลอดภัย” และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแล
กำรใช้งำนโดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท อำทิเช่น  กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่ำนกำร
ตรวจสอบและลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องโดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ หำกบริษัทตรวจพบกำรกระท ำที่
ไม่ถูกต้อง ถือเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัยบริษัท 

4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมำยเก่ียวกับ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ กฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิบตัร  กฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กบัพนกังำนในด้ำนกฎหมำยเก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญญำ  
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5. กำรน ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก  ที่ได้รับมำหรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัท จะต้อง
ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ำ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 

9.9 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีจริยธรรม จรรยำบรรณ 

และอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำย และให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ในอันที่จะ

ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจ สงัคม และควำมมัน่คงของประเทศ บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมเป็น

สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  และก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ใน

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวำงพืน้ฐำน

ระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงจิตส ำนึกให้กับบุคลำกรภำยในบริษัทปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงซื่อสตัย์สจุริต

และมีคณุธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. สร้ำงวฒันธรรมองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมแก่พนักงำนในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่อย่ำงซื่อสตัย์สจุริต เคำรพกฎระเบียบ กฎหมำย ข้อบงัคบั นโยบำยต่ำงๆของบริษัท 

2. จดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรบริหำรควำม

เส่ียง และป้องกนัควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และมีกำรติดตำมโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. พัฒนำระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล และ

กระบวนกำรอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบภำยใน กำรติดตำมและกำรประเมินผล เพื่อรำยงำนให้

ผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

4. ส่ือสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ แก่พนักงำน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ำยปฏิบัติให้

เป็นไปตำมนโยบำย ผ่ำนอินทรำเน็ตภำยใน บอร์ดกิจกรรม  และมีกำรจัดหลกัสูตร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ป้องกันกำรทุจริต ให้กับผู้บริหำรและหวัหน้ำงำน รวมถึงกำรบรรจุเร่ืองนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน

หลกัสตูรอบรมปฐมนิเทศพนกังำนใหม่อีกด้วย 

5. ไม่สนบัสนุนกำรเสนอหรือให้ค่ำอ ำนวยควำมสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นัน้กระท ำ

หรือละเว้นกำรกระท ำใดที่ผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 

6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้ำที่ในทำง

มิชอบ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ เว้นแต่ในเทศกำลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ซึ่งควรเป็นส่ิงที่ไม่ใช่ตวัเงินและมี

มลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

7. จัดช่องทำงรับแจ้งเบำะแส กำรกระท ำที่สงสัยได้ว่ำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทัง้ทำงตรงและ

ทำงอ้อม ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือเลขำนุกำรบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และก ำหนด

มำตรกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู รักษำข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูเป็นควำมลบั  โดยไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน หรือ

ควำมไม่ชอบธรรม อนัเกิดจำกกำรแจ้งเบำะแส  มีกระบวนกำรในกำรสืบสวน ก ำหนดบทลงโทษผู้กระท ำ

ควำมผิดตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

8. สนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและสนบัสนุนกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
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ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 5 สิงหำคม 2562 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนว

ร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นสมยัที่ 2  ตำมมติคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิฯ ประจ ำไตร

มำส 2/2562 พร้อมทัง้เข้ำรับใบประกำศรับรองจำกกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิฯ โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี  

9.10 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบญัชี 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชใีห้แก่บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และส ำนกังำน

ตรวจสอบบญัชตี่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอยีด ดงันี ้
 

 ประเภท ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่ำสอบบญัช ี 5,521,000 

ค่ำบริกำรอื่น - 

รวม 5,521,000 

9.11 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

 รายงานการปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดขีองบริษัท 

 ในปี 2562 บริษัทน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีกำรทบทวน

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี  และปฏิบตัิให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ เพื่อให้

บรรลตุำมเป้ำหมำยบริษัท และเพื่อพฒันำสู่ควำมยัง่ยืน ดงัมีรำยละเอียด ต่อไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำร รวมทัง้กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุม  ตัง้แต่ 4 ตลุำคม 2562 – 31 ธันวำคม 

2562 

2. บริษัทจัดกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎของ

ตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งบริษัทมีกำรจดัส่งหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสำรประกอบ (ดังที่ปรำกฎอยู่ในนโยบำย) ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วัน โดยไปรษณีย์

ลงทะเบียน และน ำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม โดยมีกรรมกำรบริษัททุกท่ำน

เข้ำร่วมประชมุ และผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุครบองค์ประชมุ  

3. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมอย่ำงทัว่ถึง ก่อนลงคะแนน

และสรุปมติที่ประชุมแต่ละวำระ และนบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในวำระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของ

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวำระอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ให้ถือคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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4. บริษัทได้รำยงำนสถำนะผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  และส่งรำยงำนภำยใน 14 วันนับจำกวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. บริษัทด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์และส ำนกังำน  ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑ์

ที ่ก ำหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูล

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณกรรมกำรและผู้บริหำร ในหมวด “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” และ

เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำร ข้อมลูทำงกำรเงิน ในหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์” และบริษัทมีช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย

สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมลูได้ทำง E-mail : ir@mono.co.th 

6. นโยบำยเร่ืองกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  

(แบบ 56-1) ข้อ 9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน และทำงบริษัทส่งจดหมำยแจ้งเตือนไม่ให้กรรมกำรและ

ผู้บริหำร เปิดเผยข้อมลูภำยในที่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ข้อมลู

เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน หรือข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย์ 

7. กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง มีกำรรำยงำนกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ส ำนักงำน ก.ล.ต. และมี

กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมที่บริษัทก ำหนด 

ในปี 2562 บริษัทได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยสมำคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เป็นกำร

ประเมินคุณภำพทัง้ก่อนกำรประชุม กำรจดัประชุม และภำยหลงักำรประชุม ซึ่งบริษัทท ำได้  100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่หก

ติดต่อกนั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ในแง่กำรด ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมี
หน่วยงำนบริกำรลูกค้ำ Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลำงในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรสินค้ำบริกำรของบริษัท รับข้อ
ร้องเรียน และช่วยประสำนงำนในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆของลกูค้ำ  ในส่วนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทเปิดช่องทำง
ในกำรรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริษัทผ่ำน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่มีผู้ มีส่วนได้เสียแจ้ง
ข้อร้องเรียนใดๆผ่ำนช่องทำงดงักล่ำว 

ทัง้นี ้ บริษัทได้รับรำงวลักำรเปิดเผยข้อมลูควำมยัง่ยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจ ำปี 2562 ที่จดั
โดยสถำบนัไทยพฒัน์ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส ำคัญ ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้อ ง ครบถ้วน และ
เท่ำเทียมกัน ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์และส ำนักงำน ก .ล.ต. ก ำหนด เพื่อส่งเสริมควำมเชื่อมั่นต่อผู้ ถือหุ้น และมี
กำรเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ  รวมถึงมีกำรสื่อสำรกับนักวิเครำะห์ และสื่อมวลชนในกำร
เผยแพร่ผลประกอบกำร และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัท รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ โดย

เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้จดัท ำสรุปข้อมลูรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบในครำวถัดไป รวมถึง กำรถือ

ครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2562 ข้อมลูปรำกฎอยู่ใน

หวัข้อโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นและกำรจดักำร 

สรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

หุ้นสามัญ 
 

ชื่อ – สกลุ 
จ ำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.* กำรเปลี่ยนแปลง สดัส่วนกำรถือหุ้น 

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2562 (%) 

กรรมการ     

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 2,267,361,980**     2,231,361,980   36,000,000 65.32 

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร 12,900,000 12,900,000 - 0.37 

3. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 6,600,000 6,600,000 - 0.19 

4. นำยคมศกัด์ิ วฒันำศรีโรจน์ 10,185,000 9,635,000 550,000 0.29 

5. นำยซงั โด ลี 13,000,000 13,100,000*** (100,000) 0.37 

6. นำยศิริ เหลืองสวสัด์ิ - - - - 

7. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต - - - - 

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร - - - - 

9. นำยเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ 1,500,000 1,500,000 - 0.04 

ผู้บริหาร     

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

2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์ 1,602,900 1,602,900 - 0.05 

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

4. นำยธีรศกัด์ิ ธำรำวร 1,000,000 1,000,000 - 0.03 

5. น.ส.ปวีณำ พนูพฒันสขุ 830,000 900,000 (70,000) 0.02 

 *  จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 3,471,029,658 หุ้น 

จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 3,471,054,038 หุ้น 

**  จ ำนวนหุ้นของคณุพิชญ์ โพธำรำมกิ รวมจ ำนวนหุ้นท่ีอยู่ในบญัชีนิติบคุคลต่ำงประเทศ 36,000,000 หุ้น 

***  จ ำนวนหุ้นของคณุซงั โด ลี ปี 2561 รวมจ ำนวนหุ้นท่ีอยู่ใน บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก 100,000 หุ้น 

**** ในปี 2562 ไม่มีกำรถือครองหลกัทรพัย์โดยคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 14 ท่ำน 
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ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญ (MONO-W1) 

วนัครบก ำหนดอำย ุและวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย : 17 ตลุำคม 2562 
 

ชื่อ – สกลุ 
จ ำนวน ณ  

18 ต.ค. 2562** 

จ ำนวน ณ  

31 ธ.ค. 2561* 

กำรเปลี่ยนแปลง 

เพิ่ม / (ลด) 

กรรมการ    

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 807,694,165 807,694,165 - 

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร - - - 

3. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ - 3,214,286 (3,214,286) 

4. นำยคมศกัด์ิ วฒันำศรีโรจน์ - 750,000 (750,000) 

5. นำยซงั โด ลี 9,000,044 3,992,944 5,007,100 

6. นำยศิริ เหลืองสวสัด์ิ - - - 

7. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต - - - 

8. นำยปรีชำ ลีละศิธร - - - 

9. นำยเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ - - - 

ผู้บริหาร    

1. นำยจิรประวตัิ บณุยะเสน 3,214,286 3,214,286 - 

2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์ - 1,442,858 (1,442,858) 

3. น.ส.ปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ - - - 

4. นำยธีรศกัด์ิ ธำรำวร 16 30,016 (30,000) 

5. น.ส.ปวีณำ พูนพฒันสขุ - - - 

* จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร (ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวำคม 2561 รวม 1,352,353,083 หน่วย 

** จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร (ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 18 ตลุำคม 2562 (วนัสิน้สดุกำรแปลงสภำพ) รวม 1,352, 329,062 หน่วย 

*** ในปี 2562 ไม่มีกำรถือครองหลกัทรพัย์โดยคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 14 ท่ำน 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำน กรรมกำรอิสระ
ทัง้ 3 ท่ำน ยังด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทแยกอ ำนำจหน้ำที่และบทบำทของประธำนกรรมกำรกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้อย่ำง
ชดัเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน  ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติ แต่ให้กำรสนบัสนุนและค ำแนะน ำ
ในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้
ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรมีมติแต่งตัง้ประธำนกรรมกำร ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระแทนประธำน
กรรมกำรเดิมที่ลำออก 

3. บริษัทแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร ไว้
อย่ำงชัดเจน มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้เป็น
ลำยลักษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน 

4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร  และพนักงำน เพื่อเป็นหลักในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และเป็นควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

5. บริษัทจดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2562 7 ครัง้ เพื่อพิจำรณำวำระประจ ำของแต่ละไตรมำส และมีกำร
จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะกรรมกำรบริหำร 23 ครัง้ เพื่ออนุมัติงบประมำณกำรด ำเนินงำน 
รับทรำบผลกำรด ำ เนินงำนและกำรบริหำรงำน รวมถึ งมีกำรกระจำยและแบ่งอ ำนำจหน้ำที่ ให้กับ
คณะอนุกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจำรณำวำระตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  กลั่นกรองข้อมูล ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน เพื่อให้กำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทนัเวลำ 

6. บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท กำรประเมินตนเองของกรรมกำร  กำรประเมิน
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ปีละ 1 ครัง้ ตำมแบบประเมินที่ปรับปรุงจำก
ศูนย์พฒันำกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัท ำขึน้ เพื ่อเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำนต่อไป  

 

ทัง้นี ้ในส่วนของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ทำงคณะกรรมกำรบริษัทยังไม่ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกัด
จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกำรจ ำกดัจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรไว้
ในนโยบำย เนื่องมำจำกเล็งเห็นว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ ได้อุทิศเวลำกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร ในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำน และผลกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี  และแม้ว่ำทำงบริษัท
ไม่ได้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CG Committee) แยกออกมำอย่ำงชดัเจน  แต่มีหน่วยงำนภำยใน คือ
ฝ่ำยก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  ดูแล
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร หลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ฯลฯ และรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนก ำกบัดแูลกิจกำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

กลุ่มบริษัทโมโน โดยคณะกรรมกำรและผู้บริหำร ได้วำงนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรภำยใต้บรรษัทภิบำลที่ดี ยึดมัน่
คณุธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และด ำเนินงำนโดยตัง้อยู่บนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชนและ
ส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรพฒันำธุรกิจให้เติบโต ด้วยตระหนักดีว่ำบริษัทเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม ในฐำนะผู้น ำด้ำนส่ือที่
สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มคนในทกุระดบั กลุ่มบริษัท โมโน สนบัสนนุให้กลุ่มธุรกิจขององค์กร มีบทบำทส ำคญัในกำรน ำศกัยภำพ 
บุคลำกร ทรัพยำกร เข้ำมำมีส่วนสร้ำงสรรค์โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ภำยใต้แนวคิด “ร่วมกันให้ ช่วยกันท ำ” (Giving 
and Helping) โดยน ำบริบท Creating Shared Value (CSV) เป็นหนึ่งฟันเฟืองช่วยขับเคล่ือนเสริมสร้ำงแผนงำนด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม และพร้อมร่วมมือกับเครือข่ำยทัง้ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำ
สงัคม ด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์อย่ำงสงูสดุ ซึง่เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนองค์กรเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมอย่ำงมัง่คง 

 

 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของกลุ่มบริษทั โมโน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้วำงนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมหลักกำร 8 ข้อ ของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมัน่ในกำรพฒันำธุรกิจให้เจริญเติบโต ควบคู่กับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรม 
ควำมเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้กับนกัลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิทัง้ นโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้
กำรเคำรพต่อกฎหมำย เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงซื่อสตัย์สจุริต  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรท ำงำน
อย่ำงมุ่งมัน่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลุ่มบริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อกำรปลกูฝัง กำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเสมอมำ โดยได้มีกำรวำง
ระบบป้องกัน แก้ไข และก ำหนดบทลงโทษกำรทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม  ตำมที่ปรำกฏในกฎข้อบังคับ
บริษัท และข้อปฏิบตัิของพนกังำน ทัง้นี ้นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ปรำกฎอยู่ในหวัข้อก ำกบัดแูลกิจกำร  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ด้วยกำรค ำนึงถงึหลกัสิทธิมนษุยชน กลุ่มบริษัท ได้วำงแนวทำงในกำรส่งเสริมสิทธิมนษุยชน ผ่ำนกำรปฏิบตัิ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ทัง้ในด้ำนกำรดูแลพนกังำน ลกูค้ำ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ  ทัง้นี ้นโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ปรำกฎอยู่ในหวัข้อก ำกบัดแูลกิจกำร 

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนเป็นล ำดับต้นๆ โดยดูแลทัง้กำรบริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  สวสัดิกำร กำรพัฒนำฝึกอบรม  กำรประเมินผลงำน  และกำรให้โอกำสกำรเติบโตไปพร้อม
องค์กร และปฏิบตัิด้วยควำมเป็นธรรม ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี ้ บริษัทมีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจ้งปัญหำและข้อร้องเรียนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆที่ดแูล
เร่ืองนัน้ๆ รวมถึงกำรแจ้งกำรกระท ำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้งผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชัน้ หรือผ่ำน
ทรัพยำกรบคุคล ด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลกัษณ์ ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและคณะกรรมกำรบริษทั จะด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริง
เพื่อหำทำงแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท ำผิด และบริษัทจะให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้แจ้ง 
และมิให้ได้รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรท ำงำน 

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 
ด้ำนค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร บริษัทปฏิบตัิภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎกระทรวงแรงงำน ในส่วนของกำร

จ้ำงงำน มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และพิจำรณำกำรปรับค่ำตอบแทน จำกผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน ซึ่ง
สะท้อนเป้ำหมำยธุรกิจของบริษทัในรอบปี รวมถึงพิจำรณำควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวดัผลงำนของแต่ละ
หน่วยงำนอย่ำงชดัเจน ในส่วนของสวสัดิกำร บริษัทจดัหำสวสัดิกำรที่สนบัสนุนทัง้ด้ำนควำมมัน่คง สขุภำพ และสร้ำง
ควำมสขุให้กับพนกังำน อำทิ กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ประกันชีวิต สขุภำพและอุบตัิเหตุ สปอร์ตคลบั สวสัดิกำรเงินกู้ยืม 
งำนเลีย้งสงัสรรค์ในโอกำสต่ำงๆ กิจกรรมที่สร้ำงคุณธรรม จริยธรรม อำทิ งำนท ำบุญประจ ำเดือนเกิด งำนช่วยเหลือ
สงัคมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงก ำลงัใจให้กับพนกังำน 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทมุ่งพฒันำกำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับ

กฎหมำย มำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดอื่นๆ ท่ีน ำมำประยุกต์เพื่อสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัในที่ท ำงำน โดยบริษัท
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน และถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของพนกังำนทุกคนที่จะสร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีดีร่วมกนั 

 บริษัทพร้อมสนบัสนนุทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม พฒันำบคุลำกรให้มีควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึก
ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ทัง้นี ้ในปี 2562  ไม่ปรำกฎว่ำมีอตัรำกำรเกิดอุบตัิเหต ุ
หรืออตัรำกำรเจ็บป่วยเนือ่งจำกกำรท ำงำน 
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยบริษัท

ตระหนักถึงควำมส ำคญัด้ำนบุคลำกรเสมอว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ และเป็นรำกฐำนของควำมส ำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่น
พฒันำให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กนัไป โดย
บริษัทได้จดัรูปแบบกำรพฒันำเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะข้อมลูควำมบันเทิงที่มีคุณภำพ
และสำมำรถสร้ำงควำมสขุให้กับลกูค้ำ ผ่ำนกำรคดัสรรข้อมลูที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์แก่ลกูค้ำทุกกลุ่ม  และด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน  ไม่ได้มีผลกระทบในเร่ืองส่ิงแวดล้อมโดยตรง แต่กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมเป็น

หนึ่งใน เป้ำหมำยหลกัที่บริษัทมุ่งสนบัสนุน  กลุ่มบริษัท โมโน ได้ให้ควำมส ำคญักับกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม ใน  2  มิติ  
1) มิติด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) มิติด้ำนกำรปลกูฝังจิตส ำนึกรักสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรจดักิจกรรมทัง้ภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง 

 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ด้วยส ำนึกในกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม กลุ่มบริษัท โมโน พยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชุน
ในบริเวณใกล้เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่นทรุกันดำน เพรำะเชื่อว่ำชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้เกิดสงัคมคุณภำพ และน ำไปสู่
ควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศตำมล ำดบั 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในโลกยุคปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมกระแสของเทคโนโลยี จำกกำรที่ทำงกลุ่มบริษัท 
โมโน มีธุรกิจหลกัด้ำนส่ือดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย ท่ีมีควำมหลำกหลำย ท ำให้ใช้ประโยชน์จำกสื่อที่มีในกำรส่งเสริมกำร
ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมของกลุ่มบริษัท  แสวงหำแนวร่วมจำกภำยในและ
ภำยนอก อีกทัง้ เป็นกระบอกเสียงให้กับโครงกำรหรือกิจกรรมอื ่นๆ ที ่มีส่วนช่วยให้สงัคมน่ำอยู่ นอกจำกนีย้งัน ำ
เทคโนโลยีสมยัใหม่มำใช้ในกำรบริหำรจดักำรงำนภำยในองค์กร ให้มีควำมทนัสมยั ลดกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ และ
ควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

เป้าหมายการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจิตส านึก สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวตัถุประสงค์กำรท ำประโยชน์เพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมที่ถกูต้องแก่พนกังำน หรือผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม  และ เน้นกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสมคัรใจ   

 เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่องทางสื่อ สร้างเครือข่ายจิตอาสา  สร้ำงช่องทำงเพื่อส่ือสำรและประชำสมัพนัธ์
ข่ำวสำร โครงกำร กิจกรรม ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร กระจำยข่ำวสำรและควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆ 
ให้ได้อย่ำงทัว่ถึง และสร้ำงพนัธมิตร เพื่อรวมเป็นเครือข่ำยจิตอำสำ ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน ค่ำยอำสำจำก
สถำนศกึษำต่ำงๆ  ลกูค้ำ ประชำชนทัว่ไป เพื่อผสำนควำมร่วมมือกนัสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม  
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กลยุทธ์ในการด าเนินงาน  

กลุ่มบริษัทโมโน ได้วำงแผนโครงกำรและงบประมำณประจ ำปีในกำรท ำกิจกรรมเพื่อสังคม  ชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อม โดยแต่ละธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท ได้มีบทบำทในกำรสนับสนุน และช่วยเหลือสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ตำมควำมเชี่ยวชำญของแต่ละธุรกิจ และด้วยควำมเป็นธุรกิจส่ือ ท ำให้บริษัทสำมำรถใช้ช่องทำงต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำย

ในกำรเผยแพร่ ประชำสมัพนัธ์โครงกำรต่ำงๆ โดยมีโครงกำรท่ีแต่ละธุรกิจเข้ำไปมีส่วนร่วม  

10.2 การด าเนินงาน และการจดัท ารายงาน 

กระบวนการการจัดท ารายงาน 
ในกำรจัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัท โมโน ได้ยึดตำมหลักกำร 8 ข้อ ที่จดัท ำโดยตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย  ลูกค้ำ  ผู้ ถือหุ้น  พนักงำน  และสังคมโดยรวม  

ทัง้นี ้บริษัท ได้จดัท ำแผนงำนโครงกำรและด ำเนินงำนจดักิจกรรมด้ำนสงัคมและส่ิงแวดล้อมเป็นประจ ำทุกปี โดยมีควำม

สอดคล้องกบันโยบำยที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น  
การด าเนินงาน 
ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท โมโน  ได้ด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพื่อสงัคม ตำมหลกักำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดงันี ้
 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทโมโน มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรม ควำมเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น

ให้กบันกัลงทนุและผู้ ถือหุ้น ควบคู่กบักำรพฒันำธุรกิจให้เจริญเติบโต โดยมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณ

ทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ภำยใต้กฎหมำย

และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ รวมถึงมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรท ำงำน

อย่ำงมุ่งมัน่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นสืบไป 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตัง้แต่ไตรมำสที่ 3/2559  

และในไตรมำสที่ 2/2562 ได้ผ่ำนกำรต่ออำยุและรับรองกำรเป็นสมำชิกสมยัที่ 2 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี ทัง้นี ้ บริษัท

มุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบมำโดยตลอด โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิ

ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ซึง่ส่ือสำรข้อมลูให้กบัผู้บริหำรและพนกังำน ผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน จดัฝึกอบรมให้ควำมรู้

กบัพนกังำน และกำรปฐมนิเทศให้กบัพนกังำนใหม่ 

ตลอดจนกำรส่ือสำรนโยบำยสู่ภำยนอก กำรสนบัสนุนให้คู่ค้ำทำงธุรกิจประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำน

ทจุริตกับทำงบริษัท กำรสื่อสำรนโยบำยให้และรับของขวญัไปยงัคู่ค้ำ และทำงเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ “กำรก ำกับ

ดูแลกิจกำร” คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส ำคญัในกำรจดัท ำประเมินควำม

เส่ียงด้ำนต่ำงๆ กำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเส่ียงอยู่เสมอ กำรติดตำมกำรปฏิบตัิของส่วนงำนต่ำงๆ ทัง้ ส่วนงำน

ขำยและกำรตลำด ส่วนงำนจดัซือ้และท ำสญัญำ และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรบนัทึกกำรเก็บรักษำข้อมลู 
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โดยมีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  อีกทัง้กำรที่บริษัทท ำธุรกิจด้ำนส่ือ จึงมีส่วนช่วย

สนบัสนนุภำครัฐในกำรให้ข่ำวสำรข้อมลู และกิจกรรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ และ

หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ  เพื่อช่วยสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในเร่ืองดงักล่ำว  ส ำหรับช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน บริษัทมีช่องทำงรับ

เร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และกำรแจ้งเบำะแสในพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต  ทัง้จำกพนกังำนเอง 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยในปี 2562 ไม่พบรำยงำน หรือกำรกระท ำผิดเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม

บริษัท 
 

 
 

 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเคำรพในหลกัสิทธิมนุษยชนและยึดหลกัควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั  ซึ่ง

ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำน โดยส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีควำมเข้ำใจและปฏิบตัิงำนโดยค ำนึงถึงกำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น  และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย นอกจำกนัน้ยัง

เสริมสร้ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน  ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้หนึ่งผู้ใด  ทัง้เร่ืองของเชือ้ชำติ  สญัชำติ ศำสนำ สี

ผิว เพศ  ฯลฯ   ไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล  ไม่กระท ำกำรละเมิดข้อมลูควำมเป็นส่วนตวั หรือแสวงหำผลประโยชน์โดยมิ

ชอบจำกข้อมลูส่วนบคุคล พร้อมทัง้วำงแนวทำงกำรติดตำมก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและกำรปฏิบตัิงำนของ

พนกังำน มิให้เข้ำข่ำยกำรกระท ำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนและหลกัควำมเสมอภำคดงักล่ำว 

 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนเป็นล ำดับต้นๆ โดยดูแลทัง้กำรบริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  สวสัดิกำร กำรพัฒนำฝึกอบรม  กำรประเมินผลงำน  และกำรให้โอกำสกำรเติบโตไปพร้อม

องค์กร และปฏิบตัิด้วยควำมเป็นธรรม ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

 

                                                                                                                                                                                                                          
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 102 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำควำมรู้และศักยภำพด้ำนต่ำงๆ  และจัดรูปแบบ
กำรเรียนรู้และกำรพฒันำที่เหมำะสม ดงันี ้

 

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง (Experience) เป็นกำรสอนงำนและถ่ำยทอด

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหวัหน้ำงำน และสนบัสนนุให้พนกังำนกล้ำคิดและท ำส่ิงใหม่ๆในงำน หรือเรียกว่ำ On the 

job training ซึง่จะน ำไปสู่กำรพฒันำตนเองอย่ำงแท้จริง 

• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกำสให้พนกังำนทุก

ระดับที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ ได้ถ่ำยทอดและแลกเปล่ียน โดยผ่ำนกระบวนกำร  3 แบบ ได้แก่ Tutor 

(แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจำรณำตำมเนือ้หำควำมรู้ที่น ำเสนอ และควำม

เชี่ยวชำญนัน้ๆ ของผู้ถ่ำยทอด 

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกำสให้ผู้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน ได้

แนะน ำ (Coaching) และให้ค ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น กำรติชม และค ำแนะน ำใน

กำรท ำงำนร่วมกนั ผ่ำนกำรประชมุและช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จดัหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำมควำม

ต้องกำรของแต่ละหน่วยงำน  และเปิดโอกำสให้แต่ละระดบัต ำแหน่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลกัสตูรที่จ ำเป็นและเหมำะสม

ต่อกำรท ำงำน และพร้อมสนับสนุนกำรจดัส่งอบรมหลักสูตรท่ีพนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ำงเคร่ืองมือบริหำรจัดกำรองค์

ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนบัสนนุและพฒันำกำรเรียนรู้เพื่อน ำไปต่อยอดกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทได้จดัสรรงบประมำณด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 0.9 ล้ำนบำทและ

มีพนกังำนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมทัง้สิน้ประมำณร้อยละ 74.67% ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 

นอกจำกนี ้ยงัสนบัสนุนให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขนักีฬำต่ำงๆทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 

เช ่น  กำรแข ่งขนัแบดม ินต นั  “ท ีว ีสำม คัค ีค พั  ค รั ง้ที ่ 4” , กำรแข ่งข นัแบดม ินตนัภำยใน “Mono Badminton 

Championship ครัง้ที่ 2"  และกำรแข่งขนับำสเกตบอลภำยใน “Mono Street-Basketball 3x3” เป็นต้น 

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มบริษัทโมโน ตระหนักดีว่ำในกำรสร้ำงสรรค์ส่ือและข้อมูลควำมบันเทิงนัน้ ต้องควบคู่ไปกับควำม

รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจึงมุ่งมั่นน ำเสนอทัง้สำระ ควำมรู้ และควำมบันเทิง ให้สนองตอบตำมควำมต้องกำรของ

ผู้บริโภคให้มำกที่สดุ รวมทัง้ให้ควำมส ำคญักับข้อมลูที่ถกูต้องเหมำะสม และพร้อมรับเร่ืองร้องเรียน ช่วยเหลือ แนะน ำกำร

ใช้งำนบริกำรและแก้ปัญหำที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทอย่ำงดีที่สุด โดยบริษัทมีหน่วยงำนหรือ

ผู้ รับผิดชอบดูแลลกูค้ำและผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center, เว็บมำสเตอร์, 

เจ้ำหน้ำที่ดแูลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค เป็นต้น  

ในฐำนะผู้ ให้บริกำรส่ือต่ำงๆ บริษัทยงัเป็นส่ือกลำงในกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลู ข่ำวสำร โครงกำรเพื่อสงัคม

และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สังคมได้รับทรำบและช่วยเหลือ รวมถึงช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำควำมดีต่ำงๆ เช่น ช่วง 

“Big Hero พลงัคนดี” ในรำยกำร “ทนัข่ำวเช้ำ” ซึง่น ำเสนอเร่ืองรำวของบคุคลที่ท ำคณุประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
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ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลกิตติกรรมประกำศ (Sustainability 

Disclosure Acknowledgement) ในพิ ธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน (Sustainability Disclosure 

Award) ประจ าปี 2562 จดัโดยสถำบนัไทยพฒัน์   

 

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กำรดแูลรักษำส่ิงแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยหลกัของบริษัท โดยเน้นใน 2 มิติ คือ 

1) มิติด้ำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ส ำหรับภำยในบริษัทได้ปลกูฝังให้พนกังำนใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม อำทิ กำรใช้กระดำษสองหน้ำ กำรน ำอุปกรณ์กำรออกกิจกรรมมำดดัแปลงและน ำกลบัมำใช้ใหม่ กำร

ใช้วสัดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจดักำรภำยใน กำรน ำระบบเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน 

นอกจำกจะช่วยลดต้นทุน ยังสำมำรถช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติได้ด้วย โดยในปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีธุรกิจใดในกลุ่ม

บริษัทท่ีท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม 

2) มิติด้ำนกำรปลกูฝังจิตส ำนึกรักส่ิงแวดล้อม บริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุให้พนกังำนและศิลปินของบริษัท

เข้ำร่วมท ำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทัง้ในส่วนที่จัดโดยบริษัท และเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ และสร้ำงจิตส ำนึก

รักส่ิงแวดล้อมในวงกว้ำง ไปสู่ เยำวชน ประชำชนทั่วไป โดยสนับสนุนโครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม ครัง้ที่ 40 จดัโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ฝ่ำยพฒันำสงัคมและบ ำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิต

คณะสตัวแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั วนัที่ 8-16 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสตัว์ป่ำห้วยกุ่ม 

อ ำเภอเกษตรสมบรูณ์ จงัหวดัชยัภมูิ 
 

 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จึงได้ร่วมพฒันำชุมชนทัง้บริเวณใกล้เคียง และในถิ ่น

ทุรกันดำร โดยกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพฒันำชมุชนและสงัคม รวมถึงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรศกึษำ คณุภำพ

ชีวิตของเด็กและเยำวชนมำโดยตลอด ส ำหรับปีนี ้บริษัทยงัคงด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรพฒันำชุมชนและสงัคม

ให้เข้มแข็งและยัง่ยืน  
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กลุ่มบริษัท โมโน มีส่วนร่วมในกำรพฒันำชมุชนและสงัคม โดยให้กำรสนบัสนนุในหลำกหลำยด้ำน  

1) ด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ ด ำเนินกำรสร้ำงอำคำรเรียนให้กบัโรงเรียนในชนบทมำอย่ำงต่อเนื่อง กำร

จัดโครงกำรสอนบำสเกตบอลให้กับโรงเรียนมำกมำย  กำรสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำต่ำงๆ  และกำรให้เงินช่วยเหลือ

โครงกำรหรือกิจกรรมของสถำบนัศกึษำ 

2) ด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกำส บริษัทบริจำคเงินให้กบัสถำนสงเครำะห์ และมลูนิธิต่ำงๆ อำทิ ผู้ประสบ

อทุกภยั ณ พืน้ท่ีอ ำเภอวำรินช ำรำบ จงัหวดัอบุลรำชธำนี, มลูนิธิโรงพยำบำลเด็ก ,เครือข่ำยเยำวชนพฒันำศกัยภำพ Youth 

for Next Step ฯลฯ 
 การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยี 

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ควำมส ำคญักับนวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรม ด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกธุรกิจ

ส่ือที่มีอยู่ในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำสงัคมในด้ำนต่ำงๆ ดงันี  ้

เรำได้พฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอลประเทศไทย โดย บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด ได้

จดัตัง้สโมสรบำสเกตบอล  และส่งทีม โมโน แวมไพร์ ได้เป็นตวัแทนประเทศไทย เข้ำร่วมแข่งขนับำสเกตบอล “ASEAN 

Basketball League 2019-2020” (ABL 2019-2020) และจดัลีกกำรแข่งขนัในประเทศ ร่วมกับเครือข่ำยพนัธมิตรต่ำงๆ 

เพื่อพฒันำผู้ เล่นระดบัเยำวชน ณ สนำม GSB Stadium 29 และปี 2562 บริษัทได้จดัท ำแอปพลิเคชนั “MONO 

VAMPIRE” และ TPBL เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำงเผยแพร่ข่ำวสำรควำมเคล่ือนไหวของทีมบำสเกตบอล 

 

นอกจำกนี ้ ยงัเปิดโครงกำรคลินิกบำสเกตบอล MONO BASKETBALL DREAM ปลกุฝันยดัห่วงเยำวชน

ไทย เพื่อส่งรุ่นพี่ นกักีฬำทีมชำติ สอนกำรเล่นบำสเกตบอลตัง้แต่ระดบัพืน้ฐำน ไปจนถึงเทคนิคพิเศษต่ำงๆ ให้กับน้องๆ

นกัเรียนทัว่ประเทศ ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ได้จดัโครงกำรทัง้หมด 16 ครัง้ รวมมีนกัเรียนเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ 2,500 คน จำก

หลำกหลำยโรงเรียน อำทิ 
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- โรงเรียนธรรมมิสลำม มลูนิธิ จงัหวดันนทบรีุ - โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมทุคณุ” จงัหวดัสมทุรสำคร - โรงเรียนสธีุวิทยำ จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนสมทุรสำครวิทยำลยั จงัหวดัสมทุรสำคร - โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษำพฒันำกำร จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 3 จงัหวดัสพุรรณบรีุ  - โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยำ" จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนวดัป่ำสะแก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  - โรงเรียนหนองโดนวิทยำ จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่สำมคัคี จงัหวดัเชียงรำย - โรงเรียนสองคอนวิทยำ จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม จงัหวดัพะเยำ - โรงเรียนวงัม่วงวิทยำคม จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนสงูเม่นชนปูถมัภ์ จงัหวดัแพร่ - โรงเรียนแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนวิไลเกียรติอปุถมัภ์ จงัหวดัแพร่  - โรงเรียนบ้ำนหมอ "พฒันำนกุลู" จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนยวุฑตูศกึษำพฒันำ จงัหวดัเชียงใหม่ - โรงเรียนสวนกหุลำบวิทยำลยั จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ จงัหวดัก ำแพงเพชร - โรงเรียนบ้ำนท่ำมะปรำงวิทยำ จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนส้มป่อยพิทยำคม จงัหวดัศรีสะเกษ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแุค จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนบงึบรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ - โรงเรียน เสำไห้”วิมลวิทยำนกุลู” จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนครุุรำษฎร์รังสฤษฏ์ จงัหวดัรำชบรีุ - โรงเรียนสระบรีุวิทยำคม จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนเทศบำล 4 ระบบสำธิตเทศบำลเมืองลพบรีุ - วิทยำลยัเทคนิคท่ำหลวงซิเมนต์ไทยอนสุรณ์ จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนพิบลูวิทยำลยั จงัหวดัลพบรีุ - โรงเรียนหนองแซงวิทยำ จงัหวดัสระบรีุ 
- โรงเรียนภำชี "สนุทรวิทยำนกุลู" จงัหวดัอยธุยำ 

 

ส ำหรับส่ือออนไลน์เว็บไซต์  Mthai.com จดักิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวฒันธรรม กองทุนส่งเสริมงำน

วฒันธรรม มลูนิธิฮัว่เคีย้วป่อเต๊กเซี่ยงตึง๊ มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกวดหนงัสัน้ "ไทยดี มีมำรยำท"  เพื่อ

สนบัสนุนและส่งเสริมให้เยำวชน ประพฤติตนตำมหลกัมำรยำท และกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถกูต้อง  และจดักิจกรรม

ประกวดหนงัสัน้ร่วมกับ ส ำนกังำน กสทช. ในโครงกำร "อปัคลิปพิชิตแสน ซีซัน่ 5 - สร้ำงสรรค์หรือท ำลำยอยู่ที่ปลำยนิว้" 

เพื่อสนบัสนุนให้เยำวชน สร้ำงสรรค์หนงัสัน้ที่มีเนือ้หำในกำรรณรงค์ หรือเตือนสติผู้ใช้ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนั  



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

 

 
                                                                                                                            ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 10 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม หน้ำ 106 
 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

นบัตัง้แต่เร่ิมด ำเนินกิจกำร กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ยงัไม่พบประเด็นกำรสร้ำงผลกระทบต่อควำม

รับผิดชอบต่อสงัคม 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทยังคงสำนต่อนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นด ำเนินงำนพัฒนำด้ำน

กำรศกึษำแก่เยำวชน และส่งเสริมสขุภำวะ โดยมีโครงกำรต่ำงๆ ดงันี ้

- โครงกำรสร้ำงอำคำรเรียนโมโน กรุ๊ป 10 ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนดงตำหวำน อ ำเภอกุด
ข้ำวปุ้ น จงัหวดัอบุลรำชธำนี ซึง่บริษัทได้ให้กำรสนบัสนนุอำคำรเรียนแก่โรงเรียนต่ำงๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  

- โครงกำร ซ่อม - สร้ำงสนำมบำสเกตบอล ครัง้ที่ 5 ณ โรงเรียนบึงบูรพ์ อ ำเภอบึงบูรพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อ
ส่งเสริมสขุภำวะชมุชน และพฒันำวงกำรกีฬำบำสเกตบอล 

- โครงกำร “มอบหน้ำแป้นบำสเกตบอลทัว่ประเทศ” โดยในปี 2562 ได้มอบหน้ำแป้นบำสเกตบอล รวม 75 คู่ 
- โครงกำรกำรแข่งขนับำสเกตบอล PBF Basketball Dream 3x3 ประจ ำปี 2562 
- กิจกรรม “Big Cleaning Day คืนพืน้ท่ีสู่ชมุชน” ภำยใต้โครงกำร “คโูบต้ำ พลงัใจสู้ภยัน ำ้ท่วม” ควำมร่วมมือ

ระหว่ำง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท สยำมคโูบต้ำ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั เพื่อร่วมฟืน้ฟ ู
เยียวยำผู้ประสบอทุกภยั ณ พืน้ท่ีอ ำเภอวำรินช ำรำบ จงัหวดัอบุลรำชธำนี 

- กิจกรรมบริจำคโลหิตกับ ซีรีส์ “รสริน ล่ำแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ณ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 
สภำกำชำดไทย ถนนองัรีดนูงัต์ 

- กิจกรรมสันทนำกำรและบริจำคส่ิงของ อุปกรณ์กำรเรียนเพื่อน้องๆผู้ ด้อยโอกำส โรงเรียนในถิ่นทุรกันดำร 
ร่วมกับรำยกำร “จำนยักษ์” ทำงเว็บไซต์ Seeme.me ในเครือกลุ่มบริษัทโมโน ณ โรงเรียนวัดฉัตรทอง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ และโรงเรียนบ้ำนกล้วย จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

- งำนท ำบุญทอดผ้ำป่ำสำมคัคี เพื่อพฒันำวดัทรำยงำม และเพื่อกำรศึกษำ - รักษำนกับวชอำพำธ ณ วดัทรำยงำม 
จงัหวดัจนัทบรีุ 

- งำนท ำบุญทอดกฐินสำมัคคีเพื่อสร้ำงอุโบสถ เสนำสนะ และซือ้ที่ดินเข้ำออกวัด ณ วัดพุทธพรหมยำน 
อ ำเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

 

รวมถึง บริษัทได้ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐบำลและเอกชน สถำบนักำรศึกษำ 
รวมถึงมลูนิธิ ชมรม สมำคม และองค์กรต่ำงๆ อำทิ   

 

- โครงกำร Heart Heroes  ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง จัดโดย มูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก  
- โครงกำร "ค่ำยอำสำพัฒนำชนบท ปีที่ 29" จัดโดย ชุมนุมวิศวฯอำสำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
- โครงกำรค่ำยรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จัดโดย ชมรมต่อต้ำนโรคพิษสุนัขบ้ำ ฝ่ำยวิชำกำร 

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
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- โครงกำรค่ำยผู้ น ำเยำวชนต้นแบบ “เก่ง ดี มีจิตอำสำ” ประจ ำปี 2562  จัดโดย เครือข่ำยเยำวชน
พัฒนำศักยภำพ Youth for Next Step (องค์กรสำธำรณประโยชน์)  

- โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรประกอบอำชีพครอบครัวเด็กก ำพร้ำ จัดโดย มูลนิธิอะมีรุลมุอมินีน 
เพื่อเด็กก ำพร้ำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ  

- โครงกำรแข่งขันว่ำควำมในศำลจ ำลอง ประจ ำปี 2562 จ ัดโดย ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง และองค์กรเครือข่ำย 

- โครงกำรแข่งขนัเดิน-วิ่งหุบป่ำตำดมำรำธอน ครัง้ที่ 2 เทิดไท้สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัและสมเด็จพระรำชินี ใน
รัชกำลที่ ๑๐ รำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำย ช่วยเหลือโรงเรียนในจงัหวดัอุทยัธำนี ,โรงพยำบำล และผู้พิกำร 

- วำรสำรเสนำรักษ์ เหล่ำแพทย์ ฉบ ับพิเศษ  ครบรอบ 109 ปี  23 ต ุลำคม 2562 ว ันสวรรคตใน
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เพื่อน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  

- สนับสนุนทีมกอล์ฟกำรกุศล กำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล ชิงถ้วยพระรำชทำนพ ระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว จัดโดย สมำคมนักเรียนเก่ำเยอรมันฯ ร่วมกับ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน  

- สนับสนุนทีมบำสเกตบอล โรงเรียนยุวฑูตศึกษำพัฒนำ เชียงใหม่   
- สนับสนุนกิจกรรมของทีมจักรยำน ศูนย์ฝึกกีฬำวำรีภิรมย์ (หนองจอก) ในปี 2562 
 

ปี 2562 บริษัทยงัคงให้กำรสนบัสนุนชมรมวิ่ง (MONO Runner) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนวิ่งเพื่อ
สขุภำพ และสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงพนกังำน โดยมีงำนวิ่งที่บริษัทให้กำรสนบัสนนุ และ/หรือ สนบัสนุนชมรมวิ่งให้
เข้ำร่วมงำน ดงันี ้

- AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2019 - งำน Cold Night Run 2 (2019) 

- งำน CHONGKHO RUN 2019 - งำน Batman Pattaya Night Run 

- งำน เดิน-วิ่งหบุป่ำตำดมำรำธอน ครัง้ที่ 2 - งำน Give and Run "Fun 2 Share 2019" 

- งำน 12 สิงหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 2019 - งำน Singha Series 4 RUN 

- งำน Bangsaen21 Half Marathon - งำน Run For Heroes 

- งำน Bangsaen42 Chonburi Marathon 2019 - งำน KILO RUN 

- งำน Aloha Run Pak Nam Pran 2019 - งำน Generali Selfie Run 2019 

- งำน Khaoyai Half Marathon 2019 - งำน Pakchong Cowboy Run 2019 

- งำน สโุขทยัมำรำธอน 2019 - งำน Active Run @ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 2019 

งำน อยธุยำมำรำธอน 2019 "วิ่งตำมรอยประวตัิศำสตร์ ร.ศ.112 ปีที1่” 
 

โดยรำยละเอียดรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมฉบบัเต็ม รวมถึงรำยละเอียดข่ำวของกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถ

ติดตำมเพิ่มเติมได้ที ่ www.mono.co.th/corporate-social-responsibility/ 

 
 

http://www.mono.co.th/corporate-social-responsibility/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

เพื่อสนบัสนุนให้กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจบรรลวุตัถปุระสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยัง่ยืน บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ท ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม มีควำมเชื่อถือได้

ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย มำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ทัง้ใน

ประเทศ และระดบัสำกล  

บริษัทได้น ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน ของส ำนกังำน กลต. ตำมแนวทำงของ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมิน

บริษัท และบริษัทย่อย  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำแบบประเมินที่จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร และมีกำรซกัถำมข้อมลู

จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2563 ที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบถ้วน ได้ท ำกำรประเมินโดยซักถำม

ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในทัง้ 5 ด้ำน โดยสรุป

สำระส ำคญัได้ ดงันี ้
 

 ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ กำรวำงแผนงำนและ

งบประมำณให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย มีกำรจดักำรโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ และก ำหนด

อ ำนำจควำมรับผิดชอบ และกำรวำงแผนด้ำนบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ให้ควำมส ำคญักับกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรณยำบรรณต่ำงๆ เพื่อให้องค์กรมีกำรควบคมุภำยในท่ีดี และกำรเติบโตอย่ำง

ยัง่ยืน 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสงูจำกภำยในกลุ่มบริษัท ท ำหน้ำที่

พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงบริหำรจดักำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ประเมินประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียง ติดตำม

และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• พิจำรณำอนมุตัิและทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของธุรกิจ 
ก ำหนดควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบในกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

• วิเครำะห์ประเมินควำมเส่ียงอย่ำงรอบด้ำน ทัง้ปัจจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ วำงแผน  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ประเมินโอกำสเกิดควำมเส่ียงและผลกระทบ โอกำสกำรเกิดทุจริต เพื่อจัดล ำดับ
ควำมเส่ียง ตระหนกัถึงสญัญำณหรือรำยกำรผิดปกติต่ำงๆ เพื่อหำมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

 

 
                                                                                       ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 11 กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง หน้ำ 109 

• เข้ำเป็นสมำชิกโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต และมีแผนกำร
ตรวจสอบและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ส่ือสำรให้พนกังำนรับทรำบนโยบำยและ
แนวปฏิบตัิ 

• ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ก ำหนดไว้ 

• ก ำกบัดแูลบริษัทย่อย ให้อยู่ภำยใต้ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีมำตรฐำน 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบตัิงาน 

บริษัทมีนโยบำยและระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่

และวงเงินอนมุตัิของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจนและเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรอนุมตัิออกจำกกำรบนัทึก

รำยกำรบัญชีและข้อมูล และหน้ำที่กำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีกำรพัฒนำกิจกรรม

ควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ำย  บริษัทมีมำตรกำรควบคุมกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ให้

ด ำเนินกำรตำมระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้ และป้องกนัไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทมีกำรตดัสินใจบนพืน้ฐำนของข้อมลูที่เก่ียวข้องมีควำมถูกต้อง เหมำะสม อย่ำงเพียงพอ และน ำมำใช้ได้

ทนัต่อเวลำ  บริษัทมีกำรก ำหนดช่องทำงและกระบวนกำรส่ือสำรข้อมลูทัง้ภำยใน และภำยนอกบริษัทที่เหมำะสม เพื่อให้

สำมำรถส่ือสำรข้อมลูไปยงัผู้ที่เก่ียวข้องได้ครบถ้วนและทนัเวลำ 
 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 

บริษัทก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมำะสมและทนัต่อ

เวลำ  รวมถึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

ประจ ำทุกไตรมำส 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม

เส่ียงที่เพียงพอและเหมำะสม กับกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ

ในกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่

เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่ำว อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบริหำร ให้ควำมส ำคญักับกำรควบคุมภำยใน  และกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ดูแลกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจ ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  
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12. รายการระหว่างกัน 

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษทัย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2562 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคลและนติิบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ซึง่สำมำรถสรุปควำมสมัพนัธ์ ได้ดงันี  ้ 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ 

1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

(มหำชน) (“JAS”) 

- JAS กบับริษทัมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คอื นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึง่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 64.29  และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 56.37 

- บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกดั (“TTTI”) - TTTI  ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร 
- TTTI กบับริษัท มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกนั คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมกิ 
- TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.87 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00   

- บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จ ำกดั (“JASTEL”) - JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริกำรวงจรเช่ำ และบริกำรรับ - ส่งข้อมลูภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ  
- JASTEL กบับริษัท มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกนั คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 
- JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จสัมิน ซบัมำรีน เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั (“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00  
- JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริกำรวงจรเช่ำ และบริกำรรับ-ส่งข้อมลูภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ  

- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั (“PA”) - PA ประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่ส ำนกังำนในอำคำร จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์ และให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่อง 
- PA และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกนั คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก  
- PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85  และร้อยละ 46.15  ตำมล ำดบั โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00  

- บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนต จ ำกดั (“JINET”) - JINET ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยบุคคล ( Individual) บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับ
ลกูค้ำองค์กร (Corporate) บริกำร Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ 

- JINET กบับริษัท มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกนั คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 
- JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33 

- บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ ำกดั (“ACES”) - ACES ประกอบธุรกิจให้บริกำรระบบสื่อสำรโทรศพัท์ทกุประเภทขำย/ปลีก/ให้เช่ำอปุกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม 
- ACES กบับริษัท มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกนั คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 
- ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือ
หุ้นโดย JAS ร้อยละ 39.82 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ 

2. บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ำกัด (“GS”) - GS ประกอบธุรกิจรับซือ้วสัดทุี่ใช้แล้ว และแปรสภำพวสัดทุี่ใช้แล้วโดยผ่ำนกรรมวิธีเพ่ือน ำกลบัมำใช้ใหม่ 

- GS และบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยนวมินทร์ ประสพเนตร เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมใน GS และบริษัท รวมทัง้นำยนวมินทร์ 
ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96 

3. มลูนิธิ ดร. พิชนี   โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ

(“มลูนิธิฯ”) 

- มลูนิธิฯ เป็นมลูนิธิที่จดัตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือเด็ก และคนชรำ โดยได้รับกำรรับรองให้เป็นองค์กำรสำธำรณกศุลจำกกรมสรรพำกร 

- มลูนิธิ ดร.พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ มีนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นรองประธำนกรรมกำรใน มลูนิธิ ดร.พิชนี โพธำรำมิก เพ่ือเด็กและคนชรำ  

- บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 

4. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“PINVEST”) - PINVEST ประกอบกิจกำร ซือ้ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ อสงัหำริมทรัพย์และสงัหำริมทรัพย์ 
- PINVEST และบริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน 

PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

 

หมำยเหต ุ    

ท่ำนสำมำรถติดตำมรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนัย้อนหลงั 3 ปี ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี 2559 – 2561 ที่เว็บไซต์ของบริษัท  

https://www.mono.co.th/th/นกัลงทนุสมัพนัธ์/รำยงำนประจ ำปี/ 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกัน  โดยเป็นไปตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม  ดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกดั รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรสือ่โฆษณำบนเว็บไซต์,นิตยสำร, 
วิทย ุและ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI  
- บริษัทย่อยให้บริกำรลิขสิทธ์ิภำพยนตร์แก่ TTTI 

 

28.42 

13.64 

 

กำรให้บริกำรสื่อโฆษณำ   และให้บริกำรใช้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ดังกล่ำว
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย  เพื่อเป็นช่องทำงในกำร
โปรโมทบริกำรของ TTTI  โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำรำยอ่ืนทัว่ไป ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยตุิธรรม 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทและบริษัทย่อย จ่ำยค่ำเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  
(Co-Location) 

 

7.18 

 

กำรเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดงักล่ำว เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย TTTI 
เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีควำมพร้อมด้ำนระบบ และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ (Infrastructure) ให้บริกำรเชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง รวมทัง้มีบริกำรให้เช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นห้องที่มี
ลกัษณะเฉพำะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยรำคำค่ำบริกำรเป็นรำคำตลำด ดงันัน้
จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

 - บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวโยงกนัให้แก่ TTTI  ดงันี ้

1) ค่ำใช้สญัญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือใช้ในธุรกิจสื่อ

ทีวี, ธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต และธุรกิจสื่อวิทย ุ 

2) ค่ำใช้สญัญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูเพื่อใช้ในส ำนกังำน   

11.24 กำรใช้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงดังกล่ำว เป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีควำม
พร้อมด้ำนระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ(Infrastructure) รวมทัง้มีส ำนักงำน
ตัง้อยู่ภำยในอำคำรเดียวกัน ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรดูแล และกำร
ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงประกอบกบัอตัรำค่ำบริกำรเทียบเคียง
ได้กับรำคำบริกำรของผู้ ประกอบกำรรำยอ่ืน ดังนัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกดั (ต่อ) 

 

- บริษัทจ่ำยค่ำบริกำรโทรศัพท์พืน้ฐำนให้แก่ TTTI เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมำยเพื่องำน Call center และบริษัท
และบริษัทย่อยใช้บริกำรเลขหมำยเพื่องำนสื่อสำรที่เกี่ยวข้อง
กบังำนส ำนกังำน 

0.46 

 

 

กำรใช้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนดงักล่ำว เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และอตัรำ

ค่ำบริกำรเป็นอัตรำตลำดและเทียบเคียงได้กับกำรใช้บริกำรของ

ผู้ ประกอบกำรภำยนอกอ่ืนๆ จึงเห็ นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำม

สมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

2.บริษัท จสัเทล เน็ทเวร์ิค จ ำกดั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำใช้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม
ให้แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่ำยจำกอำคำรจัสมินถึง DTAC 
(รังสิต)  

 

 

0.16 

 

กำรใช้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย 

JASTEL เป็นผู้ ให้บริกำรรับส่งข้อมูลผ่ำนเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่

มีควำมพร้อมด้ำนระบบ และอุปกรณ์เชื่อมโครงข่ำยต่ำงๆ โดยรำคำ

ค่ำบริกำรใกล้เคียงกบัอตัรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัทจ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำร

รำยอ่ืนที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกัน ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมี

ควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

 - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

(Co-Location) ให้แก่ JASTEL   

 

2.31 ค่ำเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย 

JASTEL เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์

ต่ำงๆ (Infrastructure) และมีบริกำรให้เช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง

เป็นห้องที่มีลักษณะเฉพำะให้แก่บริษัท โดยรำคำค่ำบริกำรเป็นรำคำ

ตลำด ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำ

ยตุิธรรม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2562

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกัด 

 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยอำคำร เช่น ค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำ

รักษำควำมปลอดภยั, ค่ำบริกำรที่จอดรถ ซึง่เป็นกำรจ่ำยตำม

สญัญำ 

 

14.65 

 

กำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทดังกล่ำวเป็นรำยกำรปกติของกลุ่มบริษัท 

โดย PA เป็นเจ้ำของอำคำรจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ และ

เรียกเก็บค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกับผู้ เช่ำรำยอ่ืน 

ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

4. บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนต จ ำกดั 

 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทจ่ำยค่ำบริกำรInternet Corporate Leased Line ให้แก่ 

JINET 

 

0.18 

 

กำรให้บริกำร Internet Corporate Leased Line ดังกล่ำวเป็นรำยกำร

ธุรกิจปกติ โดย  JINET  เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีควำม

พร้อมด้ำนระบบ  และอุปกรณ์ ต่ ำงๆ  ( Infrastructure) โดยรำคำ

ค่ำบริกำรเป็นรำคำตลำด ดังนัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำม

สมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

5. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทให้บริกำรพฒันำและดูแลระบบ Website, Application 

บน Online แก่ JAS โดยเรียกเก็บค่ำพัฒนำและดูแลระบบ

ตำมใบรำคำ (Price List) 

 

 

 

 

 

0.31 

 

 

 

 

กำรให้บริกำรพัฒนำ และดูแลระบบ Website, Application ดังกล่ำว

เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำร

ให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยอ่ืนทัว่ไป ดังนัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำม

สมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก ่ TTTI,  JINET,   

   JASTEL, ACU และ PA 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทย่อยได้เงินสนบัสนนุ (Sponsor) ในกำรจดังำนกิจกรรม 

 

 

 

 

9.30 

 

 

 

 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็น

ช่องทำงในกำรประชำสมัพันธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงำน โดยมีกำร

คิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยอ่ืน ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำร

ท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

7. บริษัท กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ำกดั รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยหนังสือเก่ำในลักษณะ

กำรขำยเป็นเศษกระดำษเพื่อน ำไปท ำลำย โดยรำคำขำยสูง

กว่ำรำคำที่บริษัทย่อยจ ำหน่ำยให้แก่คู่ค้ำรำยอ่ืนและไม่ต ่ำ

กว่ำรำคำตลำด 

 

0.07 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และมีรำคำเท่ำกับรำคำตลำด 

ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ ำกดั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ำยค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับห้องสตดูิโอที่ใช้

ถ่ำยท ำรำยกำรต่ำงๆ 

 

0.89 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยปกต ิและมีอตัรำค่ำบริกำรเท่ำกบั

รำคำตลำด ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี

รำคำยตุิธรรม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ

 

3. รายการเกี่ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ 

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั เช่าพืน้ท่ี  

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำพืน้ที่เพื่อเป็นที่ตัง้ส ำนักงำน

ของกลุ่มบริษัท  

 

 

40.79 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA 

เป็นเจ้ำของอำคำรจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์ บริกำรให้เช่ำพืน้ที่ 

อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นตำมมำตรฐำนเดียวกบัผู้ เช่ำรำยอ่ืน ดงันัน้

จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

2.มลูนิธิ ดร. พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทจ่ำยเงินบริจำคให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อสนบัสนนุกำรก่อสร้ำง

อำคำรโรงเรียน เป็นสำธำรณกศุล 

 

2.35 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนบัสนนุในกำรท ำ CSR ของบริษัท ซึง่เป็น

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยปกติ 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำกล้องให้แก่ PINVEST เพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินธุรกิจ โดยมีอตัรำเทียบเคียงกับอัตรำค่ำบริกำรที่กลุ่ม

บริษัทจ่ำยให้แก่ผู้ใช้บริกำรรำยอ่ืน   

 

15.00 

 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และมีอตัรำค่ำบริกำรเช่ำ ซึ่งเป็น
รำคำที่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมี
ควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 

งบการเงนิ 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  

ปี ชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญช ี

2560 นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

2561 นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

2562 นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ส ำหรับปี 2560-2562 ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีข้ำงต้น       

ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ งบกำรเงินปี 

2560-2562 ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่นในแต่ละประเทศ  

งบกำรเงินส ำหรับปี  2560-2562 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินที่ตรวจสอบและมี

ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัทได้แสดงฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน  กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ     

กระแสเงินสด ส ำหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 - 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 44.83  0.99   91.23   1.58  129.83 2.26 

เงินลงทนุชั่วครำว - เงินฝำกธนำคำร  0.24   0.01     0.24   -    0.23 0.00 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 330.61   7.28  448.13   7.77  492.66 8.59 

สินค้ำคงเหลือ  16.34   0.36   16.53   0.29  10.50 0.18 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั 66.94 1.47 69.31 1.20 72.59 1.26 

ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 17.51 0.39 38.81 0.67 23.51 0.41 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 57.32 1.25 75.56 1.31 96.82 1.70 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 533.79 11.75 739.81 12.82 826.14 14.40 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกัน 39.61 0.87 62.60 1.09 46.06 0.80 

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 0.88 0.02 - - 46.83 0.82 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 712.97 15.69 732.36 12.70 760.55 13.26 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,282.81 50.25 2,572.81 44.63 2,258.10 39.36 

ต้นทุนกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี 592.86 13.05 1,328.01 23.04 1,456.79 25.39 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 300.53 6.62 245.45 4.26 258.97 4.51 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 79.33 1.75 84.04 1.46 83.16 1.46 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,008.99 88.25 5,025.27 87.18 4,910.46 85.60 

รวมสินทรัพย์  4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00  
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร 185.87 4.09 221.86 3.85 120.00 2.09 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 358.36 7.89 423.61 7.35 319.04 5.56 

ส่วนของหนีส้ินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       

     เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 300.79 6.62 109.64 1.90 81.89 1.43 
     ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีค้ำงจ่ำย - - 6.78 0.12 206.18 3.59 
     หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 21.84 0.48 15.64 0.27 6.60 0.12 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 0.39 0.01 1.34 0.02 3.40 0.06 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  110.14 2.43 89.51 1.55 65.29 1.14 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 977.39 21.52 868.38 15.06 802.40 13.99 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             
หนีส้ินระยะยำว - สทุธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

         

     เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 1,233.08 27.14 1,333.82 23.14 1,440.84 25.12 

     ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีค้ำงจ่ำย 212.18 4.67 844.06 14.64 695.32 12.12 

     หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 16.22 0.36 18.39 0.32 6.03 0.11 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 86.39 1.90 51.86 0.90 43.79 0.76 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 5.83 0.13 7.48 0.13 8.99 0.15 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,553.70 34.20 2,255.61 39.13 2,194.97 38.26 

รวมหนีส้ิน 2,531.09 55.72 3,123.99 54.19 2,997.37 52.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุจดทะเบียน 486.30  486.30  519.70   

ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว 347.11 7.64 347.10 6.02 339.07 5.91 

ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั 3,633.01 79.97 3,632.95 63.02 3,440.90 59.98 

ก ำไรสะสม       

    จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย 51.97 1.14 51.97 0.90 51.97 0.91 

    ยงัไม่ได้จดัสรร (1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49) (941.58) (16.41) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น (154.52) (3.40) (151.95) (2.64) (151.13) (2.63) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,011.69 44.28 2,641.09 45.81 2,739.23  47.75  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00  
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 – 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 2,150.39 98.45 2,399.23 95.66 2,528.67 98.17 
ก ำไรจำกกำรปรับเปลี่ยนเง่ือนไขกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถี ่

- - 75.23 3.00 - - 

รำยได้อ่ืน 33.95 1.55 33.66 1.34 47.04 1.83 

รวมรายได้ 2,184.34 100.00 2,508.12 100.00  2,575.71 100.00  

ค่าใช้จ่าย          

ต้นทนุขำยและให้บริกำร 1,963.11 89.87 1,905.89 75.99 1,833.83 71.20 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 281.76 12.90 171.03 6.82 139.39 5.41 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 493.65 22.60 480.51 19.16 448.34 17.41 
ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 5.25 0.24 - - 4.94 0.19 
หนีส้งสยัจะสญู - - - - 0.50 0.02 
โอนกลบัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ - - (4.03) (0.16) - - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,743.77 125.61 2,553.40 101.81 2,427.00 94.23  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (559.43) (25.61) (45.28) (1.81) 148.71 5.77 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 0.81 0.04 - - - - 
ก ำไร (ขำดทนุ)ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)  
ภำษีเงินได้ (558.62) (25.57) (45.28) (1.81) 148.71 5.77 
ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงิน (110.42) (5.06) (128.62) (5.13) (133.40) (5.18) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (669.04) (30.63) (173.90) (6.94) 15.31 0.59  
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 52.85 2.42 (19.37) (0.77) 42.86 1.66 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (616.19) (28.21) (193.27) (7.71) 58.17 2.26  

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็น 
เงินตรำต่ำงประเทศ (2.57)  (0.82)  (6.70)   
ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
- สทุธิจำกภำษีเงินได้ (10.72)  -  -   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี (13.29)  (0.82)  (6.70)   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (629.48)  (194.09)  51.47   
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (616.19)  (193.27)  58.17   

 การแบ่งปันก าไรส าหรับปี (616.19)  (193.27)  58.17   

ก าไรต่อหุ้น             
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (0.178)  (0.056)  0.017   
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้นปรับลด (0.178)  (0.050)  0.015   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (ล้ำนหุ้น) 3,471.05  3,451.45  3,351.57   
 

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 – 2562 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,032.05 1,188.95 1,185.86 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,010.30) (1,227.00) (1,473.10) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (65.58) (2.11) 332.57 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึน้ (ลดลง) (2.57) 1.56 (2.31) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง (46.40) (38.60) 43.02 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.55  0.85  1.03 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) 0.36  0.58  0.74 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 1.12  1.42  1.37 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เท่ำ) 5.98  5.49  5.76 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 61.02  66.46  63.38 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 100.31  116.92  132.34 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 3.64  3.12  2.76 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(เท่ำ) 34.75  41.69  43.61 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 10.50  8.75  8.37 
วงจรเงินสด  (วนั) 54.16  60.83  57.77 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 8.71  20.56  27.28 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (27.59) (6.43) 4.02 
อตัรำส่วนก ำไรอื่น  (%) 1.55    4.34  1.83 
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) (173.93) (771.21) 1,166.38 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (28.21) (7.71) 2.26 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (26.49) (7.18) 2.28 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

 
 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) (10.84) (0.79) 2.67 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) (71.80) (12.09) 20.01 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.42  0.44  0.46 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
  

 

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ) 1.26  1.18  1.09 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (5.06) (0.35) 1.11 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.86  0.80  0.70 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล1/ (%) -  - 381.66 
 

หมำยเหต ุ: 1/ ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 
 

1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

รายได้ 
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ ำนวน 2,184.34 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจ ำนวน 

2,508.12 ล้ำนบำท ลดลง 323.78 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.91 โดยรำยละเอียดของรำยได้รวมเป็นดงันี ้
 

 

รายได้ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 2,150.39 2,399.23 (248.84) (10.37) 

ก ำไรจำกกำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี - 75.23 (75.23) 100.00 

รำยได้อื่น 33.95 33.66 0.29 0.86 

     รวมทัง้สิน้ 2,184.34 2,508.12 (323.78) (12.91) 
 

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ ำนวน 2,150.39 ล้ำนบำท เมื่อเทียบ
กับปี 2561 มีจ ำนวน 2,399.23 ล้ำนบำท ลดลง 248.84 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 10.37 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
แยกตำมกลุ่มธุรกิจ เป็นดงันี ้
 

กลุ่มธุรกิจ 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

ธุรกิจสื่อ 1,919.42 2,193.64 (274.22) (12.50) 

ธุรกิจกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 230.97 205.59 25.38 12.34 

     รวมทัง้สิน้ 2,150.39 2,399.23 (248.84) (10.37) 
 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจให้บริกำรโฆษณำและธุรกิจสมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง 
ผ่ำน Multiscreen ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562  มีจ ำนวน 1,919.42 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561  มีจ ำนวน 
2,193.64 ล้ำนบำท ลดลง 274.22 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยรำยได้ที่ลดลงสำเหตุหลกัเกิดจำก ช่วงปลำยปี 
2562 มีกำรคืนช่องทีวีจ ำนวน 7 ช่อง บริษัทฯ จึงเร่ิมเปิดเจรจำปรับขึน้รำคำขำยโฆษณำ เนื่องจำกรำคำขำยโฆษณำของ
ช่อง MONO29 ต ่ำกว่ำรำคำตลำดค่อนข้ำงมำก ในขณะที่ช่องอื่น ๆ ปล่อยโปรโมชัน่แย่งชิงยอดขำยโฆษณำในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว จำกทัง้ 2 ปัจจยั จึงส่งผลกระทบต่อยอดขำยโฆษณำของบริษัท  อย่ำงไรก็ตำมกำรเจรจำเร่ิมได้ข้อสรุปในช่วง
ต้นปี 2563 ผลกำรเจรจำเป็นที่น่ำพอใจ โดยค่ำเฉลี่ยรำคำขำยต่อนำทีเพิ่มขึน้จำกปี 2562 ประมำณร้อยละ 30 ส ำหรับ
รำยได้จำกธุรกิจสมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิงผ่ำน Multiscreen ที่ลดลง บริษัทมีแผนท ำกำรตลำดร่วมกับผู้ ให้
บริกำรโทรคมนำคมรำยใหญ่ ซึ่งคำดว่ำจะสร้ำงรำยได้เพิ่มให้กับบริกำร MonoMax อย่ำงก้ำวกระโดด 

 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                   ส่วนที่ 3 หวัข้อที่ 14 กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร หน้ำ 124 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบนัเทงิ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจกีฬำ ธุรกิจ
เพลงและธุรกิจอื่นๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562  มีจ ำนวน 230.97 ล้ำนบำท  เมื่อเทียบกับปี 2561  มีจ ำนวน 
205.59 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 25.38 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.34 เนื่องจำกรำยได้จำกกลุ่ม Sponsors ที่เข้ำมำสนบัสนนุทัง้
กิจกรรมกำรจดัแข่งขนักีฬำ คอนเสิร์ตของกลุ่มบริษัท และกิจกรรมโปรโมทต่ำงๆ 

 

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ ำนวน 33.95 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจ ำนวน 33.66  

ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 0.29 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.86 
 

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ 

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ ำนวน 2,800.53     

ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2561 มีจ ำนวน 2,701.39 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 99.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.67 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

ต้นทุนจำกกำรขำยและให้บริกำร  1,963.11   1,905.89   57.22   3.00  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 281.76   171.03   110.73  64.74  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  493.65   480.51   13.14   2.73  

ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 5.25     -     5.25 100.00 

โอนกลบัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ - (4.03) 4.03 100.00 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 2,743.77 2,553.40 190.37 7.46 

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ (0.81) - (0.81) (100.00) 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 110.42  128.62   (18.20)  (14.15) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (52.85)  19.37   (72.22)   (372.84) 

     รวมทัง้สิน้ 2,800.53 2,701.39 99.14 3.67 
 

 

กำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำน มีค่ำตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิเพิ่มขึน้จำกกำรซือ้คอนเทนท์ใหม่ๆจำกคำ่ยหนงั

ต่ำงประเทศเพื่อรองรับกำรออกอำกำศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะแพลตฟอร์ม

MonoMax ที่ทำงบริษัทได้ปรับกลยทุธ์ทำงธุรกิจเป็นรูปแบบกำรสมคัรบริกำรแบบบอกรับสมำชิก (Subscription) ที่รองรับ

ลกูค้ำทัง้ทำงเว็บไซด์และแอปพลิเคชนั รวมถึงกำรท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรใช้ส่ือประชำสมัพนัธ์ ทัง้กำรใช้ส่ือภำยใน

องค์กรและกำรออกสื่อประชำสมัพนัธ์ภำยนอกร่วมกบัพำร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มำกขึน้ 
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ขาดทุนสุทธ ิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีขำดทุนสุทธิรวมในปี 2562 จ ำนวน 616.19 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีขำดทุนสุทธิ

จ ำนวน 193.27 ล้ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึน้ 422.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 218.82 เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทมีรำยได้

ค่ำโฆษณำ และรำยได้จำกธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่ำวสำรและบันเทิงผ่ำน Multiscreen ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ตำมที่

กล่ำวมำข้ำงต้น 
 

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวน 4,542.78 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 

1,222.30 ล้ำนบำท จำกกำรลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 206.02 ล้ำนบำทและกำรลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

1,016.28 ล้ำนบำท  

สินทรัพย์หมนุเวียนที่ลดลงมีสำเหตหุลกัมำจำก 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลดลง 46.40 ล้ำนบำท ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นลดลง 117.52 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำก

รำยได้ที่ลดลงเป็นหลกั 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ลดลงมีสำเหตหุลกัมำจำก 

ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี ลดลง 735.15 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลง 290 ล้ำนบำท  

 

หนีส้ิน 

หนีสิ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวน 2,531.09 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 592.90 

ล้ำนบำท กำรลดลงมีสำเหตหุลกัมำจำก ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีค้ำงจ่ำยลดลง 638.66 ล้ำนบำท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวน 2,011.69 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 

629.40 ล้ำนบำท กำรลดลงมีสำเหตหุลกัมำจำกบริษัทมีผลขำดทนุส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 616.19   ล้ำนบำท  
 

โครงสร้างเงนิลงทุน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 2,531.09 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

55.72 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 2,011.69 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.28 ของสินทรัพย์รวม 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 1.26 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 0.08 เท่ำ 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 8.71 ลดลงจำกปี 2561  ร้อยละ 

11.85 และมีอตัรำก ำไรสทุธิติดลบร้อยละ 28.21 ติดลบเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ร้อยละ 20.50 เนือ่งจำกในปี 2562 บริษัท และ

บริษัทย่อยมีผลขำดทนุเพิ่มขึน้ 
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
ส ำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 10.84 ติดลบเพิ่มขึน้จำก        

ปี 2561 ร้อยละ 10.05 และอตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ในปี 2562 เท่ำกับ 0.42 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อน 0.02 เท่ำ เนื่องจำก  

ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

ส ำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง 0.55 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อน 0.30 เท่ำ อตัรำส่วน

สภำพคล่องหมนุเร็วอยู่ที่ 0.36 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อน 0.22 เท่ำ เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียนลดลง 

ในขณะที่มีหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 

ทำงด้ำนอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทุน ส ำหรับปี 2562  อยู่ที่ 1.26 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกปีก่อน 0.08 เท่ำ เนื่องจำกบริษัทและ

บริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงมำกกว่ำ 
 

ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำน       

และสญัญำบริกำร ดงันี ้

          หน่วย : ล้ำนบำท 

ระยะเวลาการช าระ จ านวนเงนิ 

ภำยใน 1 ปี 177 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 291 

มำกกวำ่ 5 ปี 194 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ( ณ 31 ธนัวาคม 2562 ) 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก - ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
 ลงนำมผกูพนับริษัท 

47 - ปริญญำตรี สำขำกำรจดักำร 
     London School of Economics and Political 
   Science, UK 

-   หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -  

MONO 
65.32% 

ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 2555 – ก.ย. 2562 ประธำนกรรมกำร  บมจ. โมโน เทคโนโลย ี 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 2551 – ก.ย. 2562 กรรมกำร  
และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  
/ ธุรกิจโทรคมนำคม 

    กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 

    
2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. พินเวสท์ ฟู้ ด แอนด์ เรสเตอรองท์ 

/ บริกำรด้ำนอำหำร 

 
วนัท่ีลำออก 
17 กนัยำยน 2562 

    2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ 
/ ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

      2551 – ก.ย. 2562 กรรมกำร  
 

บริษัทย่อยของ  บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชั่นแนล  
/ ธุรกิจโทรคมนำคม 

      2550 – ก.ย. 2562 กรรมกำร  
และประธำนกรรมกำร 

บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต  
/ ธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชัน่ 

      
2549 – ก.ย. 2562 กรรมกำร  

และประธำนกรรมกำร 
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
/ ธุรกิจให้บริกำรวงจรเชื่อมต่อควำมเร็วสงู 
ส ำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู 

      2545 – ต.ค. 2562 กรรมกำร  บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสือ่และกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

      2538 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟำร์ม / ธุรกิจปศสุตัว์ 

       
 
 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 129 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2.นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต - ประธำนกรรมกำร  
- กรรมกำรอิสระ 

 
 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้กรรมกำร 
9 มีนำคม 2555 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
ประธำนกรรมกำร  
6 พฤศจิกำยน 2562 

67 - ปริญญำโท กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 2960  
ประเทศไทย 

-   วฒิุบตัรผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำตสำกล (CIA) 
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสหรัฐอเมริกำ 

-   วฒิุบตัรผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำต (CPIA,QIA) 
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

- กรรมกำรอำชีพ (Chartered Directors)  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

MONO 
ไม่ม ี

ไม่ม ี ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่ง
ประเทศไทย 

ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ รำชวิทยำลยัจฬุำภรณ์ 
ปัจจบุนั อนกุรรมกำรกำรท ำบญัชีชุดเดียว

,ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
สำขำ และท่ีปรึกษำใน
คณะกรรมกำรวิชำชีพบญัช ีด้ำน
บญัชีภำษีอำกร 

สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ สมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

ปัจจบุนั อำจำรยพ์ิเศษ มหำวิทยำลยัรัฐ และเอกชนหลำยแห่ง และ
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

2559 - 2562 อนกุรรมกำรตรวจสอบ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ

   -  หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
    หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 4/2560 
    หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558 
    หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557 
    หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557 
    หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 
    หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554 
    หลกัสตูร DCP Refresher Course รุ่น 2/2552 
    หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 
    หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551 
    หลกัสตูร Chartered Director Class รุ่น 3/2551 
    หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management  รุ่น 2/2551  Chartered Director Class รุ่น 3/2551 
    หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

   พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
   2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
   2560 – พ.ย. 2562 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 
 

   2555 – พ.ย. 2562 ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 

   2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำน
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี ้แอนด์ พำวเวอร์ 
/ ธุรกิจให้บริกำรสำธำรณปูโภคครบวงจร 

   2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ  
และกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ 
/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทต่ำงๆ พฒันำอสงัหำฯ 

   2553 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ  
และกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ไทยวำโก้  
/ ธุรกิจผลิต ค้ำส่ง ส่งออกชดุชัน้ในสตรี 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 130 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

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

2547 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ,  
กรรมกำรตรวจสอบ,  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
และ ประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทน 

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  
/ ธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำ 
  ปัญหำเกี่ยวกบักำรพำณิชยกรรม 

   2543 – 2559 กรรมกำรอิสระ,  
กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บมจ.เหมรำชพฒันำท่ีดิน 
/ ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 
   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. พี ดบับลิว คอนซลัแท้นท์ 

/ ธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนบญัชแีละภำษี 
3.นำยนวมินทร์ ประสพเนตร - ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  ควำมเสี่ยง 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
 ลงนำมผกูพนับริษัท 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
 9 มีนำคม 2555 

47 -   ปริญญำตรี สำขำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ 
Bentley University, Massachusetts, USA 

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

MONO 
0.37% 

ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร

ตรวจสอบ 
บมจ. วิลล่ำ คณุำลยั  
/ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 

 
2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร และ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 
2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร และ  

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

 
2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง้ / ธรุกิจผลิตและ

ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรเพื่อสขุภำพ 

    
2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์  

/ ธุรกิจรับซือ้และแปรสภำพวสัดใุช้แล้ว 

    
2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

และกรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

    
2546 – ปัจจบุนั 

 
กรรมกำร บจก. นำเวสโก้ / ธุรกิจลงทนุในประเภท

ต่ำงๆ น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 131 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

4.นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ - กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
 ลงนำมผกูพนับริษัท 
 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 

 21 กมุภำพนัธ์ 2560 

 

39 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (Young Executive) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบ, University of 
Technology, Sydney, Australia  

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

MONO 
0.19% 

ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

2557 – พ.ย. 2562 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบติักำร  
2548 – 2558 ผู้อ ำนวยกำร กลุ่มธุรกิจ

อินเทอร์เน็ต 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
 

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

5.นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ -  กรรมกำร 
-  กรรมกำรบริหำร 
-  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
และบญัช ี

-  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ลงนำมผกูพนับริษัท 

-   ผู้รับผิดชอบสงูสดุในสำย
งำนบญัชีและกำรเงิน 

51 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

MONO 
0.29% 

ไม่ม ี
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

-   หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2562 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30/2561 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551 
หลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคุณวฒิุ รุ่นที่ 10/2558 โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

-   หลกัสตูรอบรมภำยในด้ำนบญัชีปี 2562  : สงัเกต ุรู้ทนั ประเมินควำมเสี่ยง 
งบกำรเงินเบือ้งต้น 

2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์  
/ ธุรกิจอตุสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบญัช ี

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสือ่และกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

-  วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 

2548 – 2551 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจพฒันำ
เนือ้หำคอนเทนท์ด้ำนบนัเทิง ประเภทสิ่งพิมพ ์

    
 
 

 

 
  



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 132 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

6.นำยซงั โด ลี - กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
 ลงนำมผกูพนับริษัท 
 
 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
 9 มีนำคม 2555 

44 - ปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และ 
วิศวกรรมอตุสำหกำร 
Yonsei University, Seoul, Korea 

-   หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร    
  บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 103/2551 

MONO 
0.37% 

 

ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร  บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
 2555 – พ.ย. 2562 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

 
2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

7.นำยศิริ เหลืองสวสัดิ ์ - กรรมกำร 
 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
 9 มีนำคม 2555 

64 - มธัยมศกึษำตอนปลำย  
โรงเรียนมธัยมด่ำนส ำโรง 

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

MONO 
ไม่ม ี

 

ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 
2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง้ / ธรุกิจผลิตและ
ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรเพื่อสขุภำพ 

      2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

     
2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. แองเจิล เทรดดิง้ อินเตอร์เนชัน่แนล  

/ ธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือ     
   อปุกรณ์เสริมควำมงำม 

      2546 – 2551 บรรณำธิกำรบริหำร บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ ์

8.นำยปรีชำ ลีละศิธร - กรรมกำรอิสระ  
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 

56 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) English Program รุ่น 101/2556 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
รุ่น 25/2552 

MONO 
ไม่ม ี

ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ,กรรมกำรตรวจสอบ, 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. สริุวงศ์คอนโดมิเนียม 
/ ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 133 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

8.นำยปรีชำ ลีละศิธร (ต่อ) 

     

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น - ต่อ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. ซแีพนเนล  
/ ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตก่อสร้ำง 

2555 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บจก. วอลล์ สตรีท ทำวเวอร์  
/ ธุรกิจซือ้ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่ำ / ธุรกิจหลกัทรพัย ์
2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

 
บจก. แอ็ลไลแอนซ์  
/ ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์

2543 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

บจก. อนัดำมนั ลนัตำ พร็อพเพอร์ตี ้ 
/ ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

2527 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. มำนะกิจเจริญ  
/ ธุรกิจจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัย ์

9.นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ - กรรมกำรอิสระ  
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 

54 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
-  หลกัสตูรวิทยำกำรผู้น ำไทย-จีน รุ่นที ่1/2560 
- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร  
(ปริญญำบตัร วปอ.) รุ่น58 ปีกำรศกึษำ 2558 – 2559 
วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
สถำบนัวิชำกำรป้องกนัประเทศ 

- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) English Program รุ่น 101/2556 

- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู จำกสถำบนั 
   วิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 7/2551 

MONO 
0.04% 

ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 
2555 – ปัจจบุนั 

 
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บจก. เดอะ โลโค โมชัน่ / ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส / ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

บจก. มเีดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์   
/ ธุรกิจรับบริหำรงำนสถำนีวิทย ุโทรทศัน์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

บจก. ไอ แอดไวเซอร่ี / ธุรกิจให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรลงทนุและบริหำรงำนขำย  

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จดักำร 

บจก. มเีดีย เชคเกอร์ 
/ ธุรกิจจ ำหน่ำยสื่อโฆษณำ 

     2542 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. ซีดีซี วนั  / ธรุกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 134 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9.นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ 

   (ต่อ) 
     กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น - ต่อ 

     
2541 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

และกรรมกำรผู้จดักำร 
บจก. บำนำน่ำ แอนด์ ซนัส์  
/ ธุรกิจขำยปลีกร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ ด 

      
2535 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

 
บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม  
/ ธุรกิจขำยปลีกอปุกรณ์ส ำนกังำน  

      2532 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จดักำร 

บจก. นิวไวเต็ก  
/ ธุรกิจขำยปลีกสิ่งพิมพ,์ กระดำษ 

10.นำยจิรประวตัิ บณุยะเสน - ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  
กลุ่มธุรกิจโมบำย
อินเทอร์เน็ต 

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 

  15 มีนำคม 2545 

51 - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุ่น 1/2555 

MONO 
0.19% 

ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  
กลุ่มธุรกิจโมบำย อินเทอร์เน็ต 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
2545 – 2558 ผู้อ ำนวยกำร กลุ่มธุรกิจโมบำย 

อินเทอร์เน็ต 
บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 

   

11.นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ -  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน 

-  กรรมกำรบริหำร 
 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
 1 เมษำยน 2551 

48 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
สำขำกำรจดักำรระหวำ่งประเทศ  
Oxford Brookes University, UK 

MONO 
0.05% 

ไม่ม ี 2561 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน  

บมจ. โมโน  เทคโนโลย ี

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร  บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
2551 – 2560 

 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
ส ำนกังำน  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2551 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
ส ำนกังำน และสื่อสำรองค์กร 

บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจส่ิงพิมพ ์
 

2546 – 2551 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บคุคลและบริหำรส ำนกังำน 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจพฒันำ
เนือ้หำคอนเทนท์ด้ำนบนัเทิง ประเภทสิ่งพิมพ ์



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 135 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12.นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ - เลขำนกุำรบริษัท 2/ 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูล
กิจกำร 
 

 

50 - ปริญญำโท  เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Business 
Management for Internal Audit ปี 2557 
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

MONO 
0.06% 

ไม่ม ี 2555 – ปัจจบุนั 
 

เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำร 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 
2551 – 2555 

 
เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

บจก. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
  14 มีนำคม 2555 

 

- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) รุ่น 24/2558 
หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่น  9/2555 
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555 
หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552 
หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น  28/2551 

2547 – 2550 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจพฒันำ
เนือ้หำคอนเทนท์ด้ำนบนัเทิง ประเภทสิ่งพิมพ ์

13.นำยธีรศกัดิ์ ธำรำวร - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล 

 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
1 กรกฎำคม 2555 
 

45 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำร 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

MONO 
0.03% 

ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2555 – 2558 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล  

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
 

2551 – 2555 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  
/ ธุรกิจโทรคมนำคม 

14.นำงสำวปวีณำ พนูพฒันสขุ - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน  

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- ผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
1 มกรำคม 2556 

49 - ปริญญำโท  สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศธุรกิจ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร How to Develop a Risk 
Management (HRP) รุ่น 1/2555 

- หลกัสตูรอบรมภำยในด้ำนบญัชีปี 2562  : 
จ ำนวน 5 หลกัสตูร 

MONO 
0.02% 

ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

2556 – 2559 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี  

2548 – 2555 
 

ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 

บจก. โมโน  เทคโนโลยี  
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 136 

หมายเหตุ :  1/  - สดัส่วนกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร (นบัรวมจ ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

   - ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว 3,471,054,038 หุ้น  

   - ปี 2562 ยงัไมม่ีกำรถือครองหลกัทรพัย์โดยคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 14 ท่ำน  

 2/  - หน้าท่ีความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำท่ีหลกัในกำรจดัท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัท  หนงัสือนดัประชมุ

ผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ด ำเนินกำรอืน่ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำม

มำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 137 

 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

( ณ 31 ธนัวาคม 2562 ) 

รายช่ือ 
MONO 
TECH 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) 

MONO 
GEN 

MONO 
TRAVEL 

MONO 
MUSIC 

MONO 
FILM 

MONO 
INFO 

MONO 
PD 

MONO 
BC 

MONO 
SPORT 

1. นำยพิชญ์  โพธำรำมิก1 - - - - - - - - - 

2. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต2          

3. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// /,//,/// /,// /,//,/// /,// /,// /,//,/// /,//,/// /,// 

4. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ /,//,/// /,// /,//,/// /,// /,//,/// /,// // // /,// 

5. นำยคมศกัด์ิ  วฒันำศรีโรจน์ /,//,/// // // // // // // // // 

6. นำยซงั โด  ลี /,// /,// /,// /,// /,// /,//,/// /,// // /,//,/// 

7. นำยศิริ  เหลืองสวสัด์ิ / /  / / / /   

8. นำยปรีชำ  ลีละศิธร /         

9. นำยเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ /         

10. นำยจิรประวตัิ  บณุยะเสน ///  /       

11. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ //,/// // // // // // // // // 

12. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์ ///         

13. นำยธีรศกัด์ิ  ธำรำวร ///         

14. น.ส.ปวีณำ  พนูพฒันสขุ ///         

 

1. MONO TECH = บมจ. โมโน เทคโนโลยี  

2. MONO GEN  =  บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น   

3. MONO TRAVEL = บจก. โมโน ทรำเวล  

4. MONO MUSIC = บจก. โมโน มิวสิค   
 5. MONO FILM = บจก. โมโน ฟิล์ม   

6. MONO INFO = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์   
7. MONO PD = บจก. โมโน โปรดกัชัน่  
8. MONO BC   = บจก. โมโน บรอดคำซท์   
9. MONO SPORT = บจก. โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
 

หมำยเหต ุ:  = ประธำนกรรมกำร  / = กรรมกำร //      = กรรมกำรบริหำร /// = ผู้บริหำร 
1 นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำร โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) เม่ือวนัที่ 17 กันยำยน 2562 และ
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทย่อยทกุบริษัทเดือนตลุำคม 2562 

2 นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต เร่ิมด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 6 พฤศจิกำยน 2562  



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 138 

 

 

รายช่ือ 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) 
บริษัทย่อย 

(ต่างประเทศ) 
บริษัท
ร่วมทุน 

MONO 
RADIO 

MONO 
RADIOBC 

MONO 
TALENT 

T 
MOMENT 

MONO 
PLAY 

MONO 
ASTRO 

MONO 
HK 

MONO 
INDO 

TPBL 

1. นำยพิชญ์  โพธำรำมิก1 - - - - - - -   

2. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต2          

3. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// /,// /,//,/// /,// /,// /,// /,// /,//  

4. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ /,// /,// /,// /,// /,//,/// /,//,/// // //  

5. นำยคมศกัด์ิ  วฒันำศรีโรจน์ // // // // // // // //  

6. นำยซงั โด  ลี // // /,// /,// /,// /,// /,//,/// /,//,/// / 

7. นำยศิริ  เหลืองสวสัด์ิ          

8. นำยปรีชำ  ลีละศิธร          

9. นำยเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ          

10. นำยจิรประวตัิ  บณุยะเสน          

11. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ // // // // // // // //  

12. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์          

13. นำยธีรศกัด์ิ  ธำรำวร          

14. น.ส.ปวีณำ  พนูพฒันสขุ          

 

10. MONO RADIO =  บจก. โมโน เรดิโอ  

11. MONO RADIO BC = บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์  

12. MONO TALENT = บจก. โมโน ทำเลนท์ สตดูิโอ  

13. T MOMENT = บจก. ทีโมเมนต์  

14. MONO PLAY = บจก. โมโน เพลย์ 
15. MONO ASTRO = บจก. โมโน แอสโทร 
16. MONO HK = Mono Technology Hong Kong Limited  
17. MONO INDO = PT. Mono Technology Indonesia (อยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี)  

18. TPBL = บจก. ไทย โปรเฟสชัน่แนล บำสเกตบอล ลีก 
 

หมำยเหต ุ:  = ประธำนกรรมกำร  / = กรรมกำร //      = กรรมกำรบริหำร /// = ผู้บริหำร 
1 นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำร โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) เม่ือวนัที่ 17 กันยำยน 2562 และ
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทย่อยทกุบริษัทเดือนตลุำคม 2562 

2 นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต เร่ิมด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 6 พฤศจิกำยน 2562  

 
 
 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 139 

 
 

 

1. TTTI =  บจก.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต  

2. JASTEL = บจก. จสัเทล เน็ทเวิร์ค 

3. PA = บจก.พรีเมียม แอสเซท  

4. JINET = บจก. จสัมิน อินเตอร์เนต  

5. ACES = บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอร์วิส 

6. PBF = มลูนิธิ ดร. พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ 

7. PINVEST = บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่  

8. GS = บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ 
 

หมำยเหต ุ:     /       =     กรรมกำร              //     =     กรรมกำรบริหำร        ///    =    ผู้บริหำร         
1 นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัทล ำดบัที่ 1 – 5 ) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ 
  บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) เดือนกนัยำยน 2562 

รายช่ือ 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

TTTI JASTEL PA JINET ACES PBF PINVEST GS 

1. นำยพิชญ์  โพธำรำมิก1 - - - - - / /  

2. นำงพรรณี  วรวฒุิจงสถิต         

3. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร        / 

4. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์         

5. นำยคมศกัด์ิ  วฒันำศรีโรจน์         

6. นำยซงั โด  ลี         

7. นำยศิริ  เหลืองสวสัด์ิ         

8. นำยปรีชำ  ลีละศิธร         

9. นำยเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ         

10. นำยจิรประวตัิ  บณุยะเสน         

11. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์         

12. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์         

13. นำยธีรศกัด์ิ  ธำรำวร         

14. น.ส.ปวีณำ  พนูพฒันสขุ         



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ำ 140 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย ( ณ 31 ธนัวาคม 2562 ) 

 

 MONO 

BC 

MONO 

FILM 

1. นำยพิชญ์  โพธำรำมิก2 - - 
2. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// /,// 
3. นำยซงั โด  ลี // /,// 
4. นำยคมศกัด์ิ  วฒันำศรีโรจน์ // // 
5. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ // /,//,/// 
6. นำยศิริ เหลืองสวสัด์ิ - / 
7. นำยบรรณสิทธ์ิ รักวงษ์ /,/// - 

 

 

MONO BC  =  บจก. โมโน บรอดคำซท์ 

MONO FILM  =  บจก. โมโน ฟิล์ม 

 

หมำยเหต ุ:   /       =     กรรมกำร              //     =     กรรมกำรบริหำร                ///    =    ผู้บริหำร 
1 บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทย่อยที่มีนยัส ำคญั เช่น มีรำยได้เกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบก ำไรขำดทนุรวมของปี 2561 
2 นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทย่อยทกุบริษัท เดือนตลุำคม 2562 

 
 

ช่ือ-สกุล 

บริษัทย่อย1 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ำ 141 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

บริษัทว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก คือ บริษัท เอส.ซี.กำรบญัชี และที่ปรึกษำธุรกจิ (1995) จ ำกดั ตัง้แต่ปี 2550 ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน โดยมีกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี เพื่อติดตำมและตรวจสอบควำมถกูต้องของกำรปฏิบตัิงำนแต่ละฝ่ำย ประเมินระบบควบคมุภำยใน สอบทำน ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิส ำหรับกำรวำงระบบควบคมุ
ภำยในให้เกดิประสิทธิภำพมำกขึน้ และรำยงำนตรงต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และส ำเนำรำยงำนให้กบัฝ่ำยบริหำรที่เก่ียวข้องเป็นประจ ำทกุไตรมำส ซึง่มีนำงสำวสวนศรี สวนกลู เป็น
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำงสำวปิตฤิดี ศิริสมัพนัธ์ เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้ท ำหน้ำที่ดแูลสนบัสนนุกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 

ประวติัอบรม 

 

ช่วงเวลำ 
 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

นำงสำวสวนศรี สวนกลู 
(อำย ุ59 ปี) 

-  หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
-  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 
 

สดัส่วนกำรถือหลกัทรัพย ์(%) 
MONO  

- ไม่มี  -1/ 
 

 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวั
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  - 
 
 

- ปริญญำโท  บญัชีกำรเงิน จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ประกำศนียบตัรบณัฑิต กำรสอบบญัช ี
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

2550 – ปัจจบุนั 
 
 

2539 – ปัจจบุนั 
 

หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

กรรมกำรบริหำรด้ำนบญัชแีละ
ตรวจสอบบญัช ี

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 
 

บจก. เอส.ซี. กำรบญัชแีละท่ีปรึกษำ
ธุรกิจ (1995) 

ประวตัิอบรม 
- หลกัสตูร โครงกำรอบรมนกับญัชี เพ่ือเป็นที่ปรึกษำของผู้ประกอบกำรที่ใช้ Application SME สบำยใจ รุ่นที่ 1/2562   
จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ (15 กมุภำพนัธ์ 2562) 

- หลกัสตูร กำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพื่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ในองค์กร รุ่นที่ 1/2562   
จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ (28-29 มีนำคม 2562) 

- หลกัสตูร  ท ำบญัชีดี มีบญัชีเดียว เสียภำษีดีดีไม่มีค่ำปรับ จดัโดยสมำคมนิสิตเก่ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชีแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
(23 พฤษภำคม 2562) 

- หลกัสตูร ภำษีอำกรทัง้ระบบพร้อมมำตรฐำนกำรเงิน จดัโดย บริษัท พฒันำ กำรอบรม จ ำกดั (29-30 มิถนุำยน 2562) 
- หลกัสตูร กำรบญัชีส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จดัโดย บริษัท 75 ซี พี อี จ ำกดั (28 กนัยำยน 2562)      
- หลกัสตูร ประเด็นที่ผู้สอบบญัชีต้องพิจำรณำในกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 9,TFRS 15 และประเด็นปัญหำ 
กำรปฏิบตัิงำนสอบบญัชีที่พบของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่ำนมำสิน้สดุไตรมำส 2 ปี 2562 จดัโดย บริษัท 75 ซี พี อี จ ำกดั (26 พฤศจิกำยน 2562) 



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ำ 142 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน  

หวัหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ก ำกับดแูลกำรปฏิบตัิของบริษัท ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ระเบียบข้อบงัคบับริษัท   นโยบำย
บริษัท กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อำทิ  พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น        
ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์   ติดตำมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง รวมถึงติดตำมกฎเกณฑ์ใหม่ๆ           
ที่เก่ียวข้องกับบริษัท  ทัง้นี ้มีนำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกับดูแลกิจกำร และเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ท ำหน้ำที่ดงักล่ำว    นอกจำกนี ้ยังว่ำจ้ำง บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ 
ดอล์ย จ ำกดั ที่ปรึกษำกฎหมำยภำยนอก เพื่อช่วยให้ค ำปรึกษำและแนะน ำแนวทำงปฏิบตัิที่ถกูต้อง 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 

ประวติัอบรม 
 

ช่วงเวลำ 
 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 
(อำย ุ50 ปี) 

-  เลขำนกุำรบริษัท 
-  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำร 

 

 
 

สดัส่วนกำรถือหลกัทรัพย ์(%) 
MONO : 0.061/ 

 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวั
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  - 
 
 

- ปริญญำโท  เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
 
 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2551 – 2555 
 
 

2547 – 2550 

เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

บมจ. โมโน  เทคโนโลยี 
 
 

บจก. โมโน  เทคโนโลยี 
 
 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่  

ประวตัิอบรม 
- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Business Management for Internal Audit  ปี 2557 สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)รุ่น 24/2558 
หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่น  9/2555 
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555 
หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552 
หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551 

1/ สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร (นบัรวมจ ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  



 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินทรัพย์สนิ หน้ำ 143 

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ  

จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบญัชี กำรเงิน และกำรบริหำรองค์กร โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำร และกำร

เข้ำร่วมประชมุ ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต*    ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ลำออกวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562) 

5/5 

2. นำยปรีชำ  ลีละศิธร** ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(เร่ิมด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ วนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563) 

5/5 

3. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ   กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 
 

* นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 

** ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ 

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้เป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ 

 

โดยมี นำงสำวสวนศรี สวนกลู หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัรที่ก ำหนดขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมระเบียบบริษัท  สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง กบักฎบตัรและแนวปฏิบตัิที่ดี เป็นประจ ำทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี

กำรประชมุ  จ ำนวน 5 ครัง้ ร่วมกบัผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภำยใน  รวมถึงมีวำระกำรประชุมเฉพำะผู้สอบบญัชี 

โดยไม่มีผู้ บริหำรร่วมด้วย รวมถึงกำรพูดคุยกับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ อำทิ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นต้น 
 

สรุปสาระส าคัญในการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัท และงบกำรเงินรวม ก่อน

น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนมุตัิ โดยสอบถำมและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและผู้สอบบญัชี เร่ืองควำมถูกต้อง 

ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินและกำร

เปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทเพียงพอและถกูต้อง ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรำยกำร

ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. ซึ่งผู้สอบบญัชี

มีควำมเห็นว่ำรำยกำรค้ำและรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคญักับบริษัทที่เก่ียวข้องได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ครบถ้วนแล้ว และมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชี ว่ำรำยกำรดงักล่ำวได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องและเป็นไป

เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ

ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส โดยพิจำรณำ

ผลกำรตรวจสอบ รับฟังค ำชีแ้จง ข้อตรวจพบ ควำมเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่ รับผิดชอบ อย่ำงเป็นอิสระ และไม่มี

ข้อจ ำกัดในกำรได้รับข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ ตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน และ

ค ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทัง้องค์กร พิจำรณำให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด มีกำรดูแลรักษำ

ทรัพย์สินท่ีเหมำะสม และมีแนวทำงกำรป้องกนักำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยประเมินระบบกำรควบคมุภำยในตำมแนวทำง

ของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำม

เพียงพอและเหมำะสม ไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั  รวมถึงในปี 2562  สอบทำนแบบประเมิน

ตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชนั ส ำหรับกำรต่ออำยุสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำรทจุริต และผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกสมยัที่ 2 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ระเบียบข้อก ำหนดของบริษัท ทั ง้นีจ้ำกกำรรำยงำนของผู้ตรวจสอบ

ภำยใน ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญในเร่ืองกำร

ไม่ปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง 

5. สอบทานให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนนโยบำยกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณของ

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน รวมถึงดแูลกำรปฏิบตัิที่ดีต่อลกูค้ำ คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม นอกจำกนี ้ได้ท ำ

กำรประเมินกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยเป็นประจ ำทกุปี 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรตรวจสอบภำยในรำยไตรมำส 

ให้ข้อแนะน ำและติดตำมกำรแก้ไขในประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญั เพื่อก่อให้เกิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  ป้องกนัทจุริต คอร์รัปชัน่ 

มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ปรับปรุงกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ

เหมำะสมกบับริษัท รวมถึงพิจำรณำงบประมำณประจ ำปีในกำรจ้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเมินควำมเป็นอิสระใน

กำรปฏิบตัิงำน ควำมเพียงพอเหมำะสมของบุคลำกรของหน่วยงำน และประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน 

ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั 
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7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีซ่ึงมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี  2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิจำรณำอนุมัติ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมเป็นอิสระ และระดบัค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยให้ควำม

เห็นชอบในกำรแต่งตัง้ นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 หรือ นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 หรือ นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส ำนกังำน อีวำย 

จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2563 อีกวำระหนึ่ง โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีของ

บริษัท จ ำนวนเงินไม่เกิน  1,500,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ ำปี 

2563 เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน  5,390,000 บำท 
 

            คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ควำมส ำคญักับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม

กับกำรด ำเนินธุรกิจ   กำรค ำนึงถึงควำมเส่ียงกำรปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    เพื่อให้ระบบบัญชีและรำยงำน

ทำงกำรเงินมีควำมถกูต้องเชื่อถือได้ รวมทัง้ให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ           
                                                                          

      

 ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

  
 

 

 

 ( นำยปรีชำ ลีละศิธร ) 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 
จ ำนวน 3 ท่ำน  ซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ  3  ท่ำน  โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำร และกำรเข้ำร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยปรีชำ  ลีละศิธร    ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 3/3 

2. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
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* นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 

** ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยเจริญ แสงวิชัยภัทร ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทน 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่   ควำมรับผิดชอบ  ที่ระบุไว้ใน
กฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรพิจำรณำเร่ืองส ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำร แทนต ำแหน่งที่ลำออก เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

2. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 

ทัง้นี ้ทำงบริษัทได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอรำยชื่อมำยงับริษัท 
 

3. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ
อนมุตัิต่อที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

4. พิจำรณำกำรจ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำร และกำรจ่ำยเงินโบนสัส ำหรับผู้บริหำร ส ำหรับปี 2562 
5. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
6. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ
ทกุปี โดยปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท  

 

 ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
    
 
 
 

 ( นำยปรีชำ ลีละศิธร ) 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 


