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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับตั้ งแต ่ เ ร่ิมให ้บริการโทรทัศน ์ระบบดิจิตอล 
เมื่อปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน บริษัท โมโน เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจต่อความส�าเร็จ 
ในการพัฒนาทีวีดิจิตอลช่อง MONO29 ให้ได้รับ 
ความนิยมท้ังทีวีเรตติ้ง ออนไลน์ และแอปพลิเคชัน 
การเป ็นช ่องที่สร ้างความแตกต่างจากช่องอื่น 
อย่างชัดเจน ด้วยคอนเทนต์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ ์
และซีรีส์ยอดนิยมจากต่างประเทศที่มีให้ชมต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวัน ท�าให้ MONO29 สามารถครองใจผู้ชม
มาตลอดระยะเวลา 6 ปี มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และกลายเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโมโน

แม้ว่าในปี 2562 ธุรกิจทีวีดิจิตอลต้องเผชิญกับภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาส�าหรับหลายช่อง  
แต่ด้วยจุดแข็งคือคอนเทนต์ภาพยนตร์และซีรีส ์
ต่างประเทศ ซึ่ง MONO29 มีสัดส่วนการซื้อรายการ
ลิขสิทธิ์สูงที่สุดช่องหนึ่ง ท�าให้ช ่อง MONO29  
มีกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวม
รายได้จากค่าโฆษณายงัคงเตบิโต อย่างไรก็ตาม ภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งการเกิดขึ้น
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทีท่�าให้พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นับเป็นความท้าทาย 
อย่างยิง่ส�าหรับกลุ่มบรษิทัโมโน ซึง่บริษทัฯ ได้ปรับตวั 
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นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานกรรมการ

ตอบรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้วยการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ มาโดยตลอด พร้อมท้ังส่งเสริมธุรกิจ 
การให้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ MonoMax การสร้างรายได้จาก Sponsorship และธุรกิจ 29Shopping  
ซ่ึงทิศทางรายได้มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังมีแผนปรับเพิ่มค่าโฆษณาอีกเท่าตัว เพื่อให้ผลประกอบการโดยรวมปรับตัวดีขึ้น

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังคงยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เรา 
ได้รบัการประเมนิการก�ากบัดแูลกิจการของบรษิัทอยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” เป็นปีที ่5 ติดต่อกนั และได้รบัคะแนนเต็ม 
ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงเจตนารมณ ์
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัด้วยการจดัโครงการขยายแนวร่วมต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชนั และด�าเนนิการ 
ต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นสมัยท่ี 2 โดยล่าสุด 
ในเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์  
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดียิ่ง 
แก่บริษัทเสมอมา รวมไปถึงคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้บริษัทก้าว 
ไปข้างหน้าและสร้างผลประกอบการให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ บริษัทยังคงมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืนตลอดไป
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง  
การแข่งขนัในกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือยงัมีความรุนแรง  บริษทั  
โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ยังคงมีการเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ืองในส่วนของธรุกิจทวีีดิจติอลช่อง MONO29 ด้วยจดุยืน 
ท่ีชัดเจนในการเป็น “ฟรีทีวี ที่มีหนังดี ซีรีส์ดังมากที่สุด” 
สามารถรักษาเรตติ้งเป็นอันดับ 3 มาโดยตลอด และ
เม่ือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ช่อง MONO29 มีเรตติ้ง
เฉลี่ยทั่วประเทศเป็นที่ 1 ของไทย จากการน�าภาพยนตร์  
Transformers : The Last Knight 5 ลงฉาย โดยได้เรตติ้ง 
ช่วงไพร์มไทม์ไปท่ี 4.209 สงูกว่าละครภาคค�า่ของช่องอืน่ๆ 
ในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมด้วยการเร่ิมปรับค่าโฆษณา
หลังจากที่ไม่ได้ปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้เป็น 
ฐานราคาเดียวกับตลาดที่สอดคล้องกับเรตติ้งของช่อง 
MONO29 และช่องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

นอกจากนี้ ปีที่ผ่านบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร 
ทีมี่ชือ่เสยีงในเร่ืองคอนเทนต์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
อย่างเช่น 

• GMM Grammy บริษัทบันเทิงรายใหญ่ของไทย  
ในการร่วมผลิตซีรีส์

• SBS Content Hub ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่คอนเทนต์ 
รายใหญ่ของเกาหลีใต้ ในการร่วมผลิตซีรีส์

• 3BB ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทรายใหญ่ของประเทศ  
ในโครงการ 3BB TV (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)  
ซึ่งจะเปิดตัวภายในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งบริษัท  
จะท�าหน้าที่เป็น Master Content Provider

รวมทั้ง MonoMax เอง มีการเติบโตที่น่าพอใจ หลังจาก
การปรับราคาและกลยุทธการตลาด โดยคาดว่าภายใน  
สิ้นปี 2562 จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 5 หมื่นราย โดยตั้งเป้า
ปี 2563 จะมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 แสนราย 

ส�าหรบัทศิทางการด�าเนนิธรุกจิในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ มี 
กลยุทธ์ส�าคัญในการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มท้ัง 6 หน้าจอ  
ได้แก่ จอทีวี อุปกรณ์ไอพีทีวี โรงภาพยนตร์ สมาร์ทโฟน  
คอมพิวเตอร์ และ กิจกรรมอีเวนต์ โดยเข้าไปอยู่ใน
ทุกๆ หน้าจอ และมีคอนเทนต์ท่ีดีที่สุด หาชมท่ีอื่นไม่ได้  
ซึ่งคาดว่าจะได้การตอบรับท้ังความนิยมจากผู้ชม และ 
การยอมรับจากการลงโฆษณาของเจ้าของสินค้าต่างๆ  
ส่งผลให้บรษิทัฯ ตัง้เป้าภายใน 3 ปีข้างหน้า (2563 - 2565)  
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5 พันล้านบาท   

นอกจากเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกิจแล้ว บริษัทฯ 
ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมด้วยการส่งเสริม
ด้านกีฬาและการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม 
แก่เยาวชน โดยเฉพาะกีฬาบาสเก็ตบอลอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปีทีผ่่านมา บริษทัฯ เป็นผูส้นบัสนนุการแข่งขนักีฬา 
บาสเก็ตบอลระดับประเทศหลายรายการ มีโครงการมอบ 
แป้นบาสเก็ตบอล โครงการซ่อมแซมและสร้างสนามบาส 
ให้กับโรงเรียนในหลายพื้นที่ รวมทั้งส่งนักกีฬาจากสโมสร 
โมโน แวมไพร์ ไปร่วมท�ากิจกรรมสอนทักษะบาสเก็ตบอล 
แก่เยาวชน ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์อืน่ๆ บริษทัฯ มีโครงการ 
ส่งเสริมค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” 
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นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน” ในหัวข้อ “สร้างสรรค์
หรือท�าลาย อยู่ที่ปลายนิ้ว” และ โครงการสร้างอาคาร
เรียนในพื้นที่ห่างไกล 

ในการพัฒนาในองค์กร ผมมีความเห็นว่า บริษัทฯ  
จะเข้มแข็งข้ึนด้วยวฒันธรรมองค์กรความเป็นมืออาชพี  
และรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแบบ Digital 
Transformation ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจของผมในฐานะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่ีขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ 
(ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา)

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของบริษัทฯ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันนั้น ก็เป็นผลมาจากความทุ่มเทของพนักงาน
ทุกฝ่าย รวมทั้งการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจาก 
ท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และลูกค้าทุกท่าน ความเชื่อมั่นของท่าน
ท�าให้คณะผู้บริหารและทีมงานมีก�าลังใจสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อผลักดันองค์กรให้แข็งแกร่ง 
ภายใต้การด�าเนนิงานทียึ่ดถอืหลักจริยธรรมควบคู่กบั
ส�านกึในความรับผิดชอบต่อสงัคม ผมในฐานะตวัแทน
คณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายนวมินทร์ ประสพเนตร
ผูช่้วยประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร,  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
กรรมการบรหิารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
กรรมการ, กรรมการบริหาร, 

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
และผูร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ

รายงานประจ�าปี 25628



คณะกรรมการ

นายปรีชา ลีละศิธร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ,  

กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายซัง โด ลี
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
กรรมการ

* ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 9
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ  งบก�าไรขาดทนุ และอตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคัญ 3 ปีทีผ่่านมา สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม 

2562 2561 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

   สินทรัพย์รวม 4,542.78 5,765.08 5,736.60

   หนี้สินรวม 2,531.09 3,123.99 2,997.37

   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,011.69 2,641.09 2,739.23

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
   รายได้จากการขายและให้บริการ 2,150.39 2,399.23 2,528.67

   รายได้รวม 2,184.34 2,508.12 2,575.71

   ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (558.62) (45.28) 148.71

   ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (616.19) (193.27) 58.17

   ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.18) (0.06) 0.02
   จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,451.45 3,351.57

อัตราส่วนทางการเงิน

2562 2561 2560

   อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 8.71 20.56 27.28

   อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (27.59) (6.43) 4.02

   อัตราก�าไรสุทธิ (%) (28.21) (7.71) 2.26

   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (26.49) (7.18) 2.28

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (10.84) (0.79) 2.67

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26 1.18 1.09

การจ่ายปันผล

2562 2561 2560

   จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.03 3,390.74

   ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

   เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - - 0.060

      ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) - - 0.030

      ปันผลประจ�าปี (บาทต่อหุ้น) - - 0.030

   อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) - - 381.66

1/ ค�านวณจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคัญในปี 2562

• วันที ่28 กมุภาพันธ์ 2562 เว็บไซต์เอม็ไทยดอทคอม รับรางวลั Best Brand Performance on Twitter ในงานประกาศ
รางวัล “Thailand Zocial Awards 2019”

• วันที่ 15 มีนาคม 2562  ธนาคารออมสิน หรือ 
GSB แถลงข่าวให้การสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล 
อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ถือเป็นผู ้สนับสนุนหลัก 
อย่างเป็นทางการ ในการสนบัสนนุวงการบาสเกตบอล
ในทุกระดับชั้น โดยร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ต 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด ในเครือโมโนกรุ๊ป

• วันที ่21 มีนาคม 2562 บรษิทั โมโน เทคโนโลย ีจ�ากัด 
(มหาชน) กลุ่มบริษัทโมโน ร่วมเป็นสักขีพยานและ
มอบรางวัลให้กับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงบนโลกออนไลน์
มากท่ีสุด ในงาน “MThai Top Talk-About 2019”  
ที่จัดขึ้นโดยเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เป็นปีที่ 9
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• วันที่ 12 เมษายน 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับช่อง MONO29  
(โมโน ทเวนตี้ไนน์) ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกคร้ังย่ิงใหญ่ในงาน  
“ประเพณสีดุยอดสงกรานต์อสีาน เทศกาลดอกคนูเสยีงแคนและถนนข้าวเหนยีว 
ประจ�าปี 2562” ระหว่างวันท่ี 12-15 เมษายน 2562 สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ โดยช่อง MONO29 เนรมิตเวทีสุดอลังการ  
จัดมหกรรมฟรีคอนเสิร์ต “MONO29 Khonkaen Songkran Festival 2019”   
จัดทัพศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต ท่ี ถนนข้าวเหนียว โซนประตูเมืองฝั่งถนน
มิตรภาพ

• วันที่ 11 มิถุนายน 2562 บริษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล 
บาสเกตบอล ลีก จ�ากัด การกีฬาแห่งประเทศไทย และกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากโตโยต้า 
ผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกันแถลงข่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล “Thailand Professional Basketball League 
2019” (TPBL) ร่วมงาน ณ สตูดิโอ สเตจ 1 สนามจีเอสบี  
สเตเดียม29 โดย บริษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก 
จ�ากัด เกิดข้ึนจากความร่วมมือกันของ 6 สโมสรบาสเกตบอล 
ชั้นน�าของเมืองไทย ที่ มีจุดประสงค ์ เพื่อพัฒนาวงการ
บาสเกตบอลอาชีพไทยอย่างมีระบบและยั่งยืน 

• วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง 
มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิและ บริษทั โมโน เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) จดังานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านยิม
และความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” ซึง่ประกอบด้วย 3 กจิกรรม 
ได้แก่ 1. การประกวดหนงัส้ันระดับเยาวชน  2. Workshop/ ทอล์คโชว์ 
ส่งเสรมิความเป็นไทย ณ มหาวทิยาลัยชัน้น�า และตามโรงภาพยนตร์ 
ใน 5 ภูมิภาค โดยนักพูดชั้นน�า และ 3. ผลิตและเผยแพร่ มินิซีรีส์ 
“ไทยดี มีมารยาท” ที่จะออกอากาศทางช่อง MONO29 

• 27 มิถุนายน 2562 สมาคมกีฬาตะกร ้อแห ่ง
ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทโมโน เข้าร่วมบันทึกเทป
รายการทนัข่าวเช้า เพือ่เตรยีมออกอากาศในโอกาสท่ี 
MONOMAX และช่อง MONO PLUS “กีฬาดี ซรีีส์โดน” 
ได้สทิธิก์ารถ่ายทอดสดการแข่งขนั “ตะกร้อไทยแลนด์ลีก 
ประจ�าปี 2562”
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• วันที่ 7 กันยายน 2562 ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ส�านักงานพิษณุโลก และโมโนกรุ ๊ป โดย ร ่วมกันเป ิดงาน  
“ดูหนังเท่เสน่ห์กลางแปลง 3 มิติ” โดยเป็นการจัดงานข้ึนภายใต้ 
“โครงการเมืองรองต้องลอง” เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียว 
และกระจายรายได้สู่พื้นที่เมืองรองไปยังทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  
การจัดงานคร้ังนี้ เป ็นมิติใหม่แห่งวงการภาพยนตร์ที่ผนวก 
เร่ืองการท่องเที่ยวเข้ามา โดยน�าเสนอให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเร่ือง 
การผลิตภาพยนตร์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปท่ี
สนใจงานภาพยนตร์และการท่องเท่ียว และนับเป็น ครั้งแรก 
ในประเทศไทย ท่ีมีการจัดฉายหนังกลางแปลงระบบ 3 มิติ   
ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก

•  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทีมผู้บริหารของ MONO 
และ GMM ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจ 
ในงาน “Super Giant Alliance” เซ็นสัญญา 3 ปี  
ผ่านความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่ คอนเทนต์ ศิลปิน  
การตลาด การขาย และเทคโนโลยี

• วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริษัทโมโน และ
ธนาคารออมสิน ร่วมจัดการประกวดและประกาศ 
ผู้ชนะเลิศ “GSB GEN CAMPUS STAR 2019”  
ทัง้ชาย-หญงิ ได้แก่ B03 นายโอฬาริก ต๊ะน้อย (เกมส์) 
มหาวทิยาลัยศรีปทมุ และ G02 นางสาวศิริกาญจน์  
วงศ ์สิทธิ์  (มายด ์ )  มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

• วันที ่13 กนัยายน 2562 แถลงข่าวลงนามบันทกึความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่าง 3BB บริษทัในเครือกลุ่มบรษิทัจสัมิน (JAS) 
กับ KT Corporation (KT) จากเกาหลีใต้ และ กลุ่มบริษัท 
โมโน (MONO) ในฐานะ Technology Partner และ Strategic  
Consultant เพื่อลุยธุรกิจ IPTV
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• วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โมโน มิวสิคจับมือ 
ร่วมเป็นพันธมิตรกับ “WHAM” (Music and Art 
Community Digital Platform) ลงนามบนัทกึข้อตกลง 
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และประเดิมด้วย 
กิจกรรมแรก WHAM Challenge เปิดโอกาสให้ 
ผู้รักในเสียงเพลงได้คัฟเวอร์เพลงดังจากทางค่าย 
โมโน มิวสิค เพื่อร่วมกันเฟ้นหาดาวดวงใหม่ประดับ
วงการบันเทิง 

• วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ คุณคิมยองเซียบ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั SBS Content Hub ผูน้�าธรุกิจสถานวิีทย ุ
และโทรทัศน์ และผู้เผยแพร่คอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ 
เซน็สัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการน�าคอนเทนต์ของ SBS 
(เอสบีเอส) มาเผยแพร่ทางช่อง MONO29 และผลิตละครรีเมค รวมทั้ง
ร่วมมือในการสร้างรายได้ร่วมกัน ณ งาน “ATF” (Asian TV Forum)  
ประเทศสิงคโปร์  

• วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง 
คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่  
และแถลงถงึทศิทางการด�าเนนิธรุกิจในปี 2563 เปิดเผยถึงกลยุทธ์ส�าคญั ด้วยการเชือ่มโยง 
แพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน เพื่อจับกลุ่มผู้ชมที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันทั้ง 6 แพลตฟอร์ม  
อันได้แก่ จอทีวี โรงหนัง สมาร์ทโฟน พีซี อีเว้นท์ และ Outdoor Cinema ผ่านคอนเทนต์ 
ที่มีอยู่ 

• วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เมืองพัทยา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ในเครือ 
โมโนกรุป๊ จดัมหกรรมความบันเทงิเฉลิมฉลองอย่างยิง่ใหญ่ ในงาน “ MONO29 PATTAYA 
COUNTDOWN 2020 ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเท่ียวเมืองพัทยา   
และยกระดับคณุภาพการท่องเทีย่วในพืน้ที ่สูก่ารท่องเท่ียวระดับโลก กับกจิกรรมต่างๆ ตลอด  
3 วัน 3 คืน ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือท่องเท่ียวเมืองพัทยา   
แหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี

• วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขเฉลิมฉลอง 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่อง MONO29 ขนกองทัพหนังดี-ซีรีส์ดัง  
กว่า 100 เร่ือง ให้ชมอย่างเต็มอิ่มแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณาค่ัน  
กับ “MONO29 NEW YEAR NON-STOP บ้ากว่าทีคิ่ด ระห�า่กว่าทีเ่คย”  
ดูหนังดี ซีรีส์ดัง แบบไม่มีคั่นโฆษณา 10 วัน ต้อนรับปี 2020 ตั้งแต่
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท 
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิง “Media and Content Conglomerate” ชั้นน�า 
ของเมืองไทย โดยเริ่มให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนารูปแบบ
มาเป็นเว็บไซต์วาไรตี้ส�าหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่มีเน้ือหาสาระบันเทิงมากมายและเป็นท่ีรู้จัก
กันดีอย่าง Mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

พร้อมด้วยการพัฒนาธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี แบบสมัครรับข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆ  
โดยด�าเนินธรุกิจร่วมกับผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนที ่(Mobile Operator) รายใหญ่ของประเทศ เร่ิมต้นให้บริการในรูปแบบ 
Interactive SMS on TV ซึ่งผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นบนหน้าจอโทรทัศน์รูปแบบ SMS ผ่านทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 เป็นที่แรก และเป็นต้นแบบที่รายการโทรทัศน์ต่างๆ น�าไปใช้อย่างแพร่หลาย จนปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน
ธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

ปี 2557 ภายหลังจากที่บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยชนะการประมูลใบอนุญาตการให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษัทเปิดให้บริการสถานีโทรทัศน์  
“โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” จากการด�าเนินธุรกิจมากว่า 6 ปี  
ทีช่่อง MONO29 น�าเสนอคอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพระดับโลก สดใหม่ และเข้าถงึลูกค้าทกุกลุ่ม ผลกัดันให้ช่องเป็นหนึง่ในกลุม่
ผู้น�าธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ และครองเรตติ้งในอันดับที่ 3 ส่งผลให้ธุรกิจสื่อทีวีกลายเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลาย ทั้ง ภาพยนตร์ ซีรีส์ กีฬา เพลง ฯลฯ ท�าให้
ปัจจุบันเนื้อหาประเภท ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพัฒนา
ช่องทางการเผยแพร่ดิจิตอลคอนเทนต์ ท้ังในรูปแบบแอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่างๆ และมีการพัฒนาธุรกิจด้าน
คอมเมิร์ซ รูปแบบ Home Shopping ภายใต้ชื่อ 29Shopping พัฒนาธุรกิจสปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ด้วยการจัดลีก
บาสเกตบอลทั้งระดับเยาวชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ทั้งสปอนเซอร์และผู้สนับสนุน และพันธมิตรด้านการผลิตคอนเทนต์ต่างๆ 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน 

ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai  
ในวนัท่ี 6 มิถนุายน 2556 ด้วยทนุจดทะเบียน 140 ล้านบาท บริษทัได้รับเงนิสทุธจิากการเสนอขายหุน้รวม 2,702.75 ล้านบาท  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�าไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล 

เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท  
เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,220 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส�าหรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MONO–W1) เพื่อให้มีคุณสมบัติในการย้าย
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทางส�าหรับ 
การระดมทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในปี 2558 - 2562 บริษัทมีการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล 
ในวงจ�ากัด รวมถงึการเพิม่ทุนจากการใช้สทิธแิปลงสภาพ MONO-W1 ท้ังนี ้ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทนุจดทะเบียน 
486,299,997.50 บาท และมีทุนช�าระแล้วเป็น 347,105,403.80 บาท 

วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งม่ันเป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์ส่ือและข้อมูลความบันเทิงช้ันน�าของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี 
และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
กลุ่มบริษัท โมโน บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การท�างานเป็นทีม ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรรลพุนัธกิจทีบ่ริษทัมุ่งเน้น

สร้างสรรค์ เสริมสร้าง แสวงหา สนับสนุน ส่งเสริม

สาระความบันเทิง 
ที่สร้างคุณค่า 
และความสุข 
ในทุกรูปแบบ

เครือข่าย 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค  

ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลง 

ของโลก

โอกาสและ 
ช่องทาง 

ธุรกิจใหม่ๆ  
ทั้งในประเทศ  

และต่างประเทศ

บุคลากร 
ให้ม ี

ความเชี่ยวชาญ  
และพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง

รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการเติบโต 

ที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งม่ันเป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์ส่ือและข้อมูลความบันเทิงช้ันน�าของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี 
และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
กลุ่มบริษัท โมโน บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การท�างานเป็นทีม ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรรลพุนัธกิจทีบ่ริษทัมุ่งเน้น
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 

ปัจจุบันธุรกิจสื่อทีวี ในนามช่อง MONO29 อยู่ในอันดับที่ 3 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด และถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท 

โมโน โดยมีทิศทางช่องที่ชัดเจน ในการเป็น ช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” น�าเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ

จากท่ัวทุกมุมโลก ซึง่กลุ่มบรษิทั โมโน มุ่งหวังในการพฒันาคุณภาพการน�าเสนอคอนเทนต์มาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างการ

เติบโตทางด้านเรตติ้งและรายได้ โดยมีเป้าหมายขยับข้ึนสู่อันดับท่ี 2 ของช่องที่มีผู้ชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมีส่วนแบ่ง 

ทางการตลาด 5 - 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านสื่อทีวีในปัจจุบัน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท โมโน มีการวางแผน 

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และการตลาดทุกปีเพื่อผลักดันให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่คาดไว้ ด้วยกลยุทธ์การจัดผัง Mega Movies 

Pack การจดัภาพยนตร์ทีไ่ด้รับความนยิม หรือภาพยนตร์หลายภาคมาฉายต่อเนือ่งทกุวนั หรอืในช่วงวนัหยดุ เช่น Marvel 

Universe 7 วัน 7 เรื่อง, การจัดโปรแกรม Premium Blockbuster Thailand Premiere ภาพยนตร์ดังที่ช่อง MONO29 

น�ามาฉายบนฟรีทีวีเป็นคร้ังแรก, แคมเปญ “MONO29 จัดให้” มีการเปิดให้ผู้ชมร่วมโหวตภาพยนตร์ที่ต้องการชม  

เพือ่ให้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูช้ม ผ่าน 3 ช่องทาง Facebook, Twitter และ Instragram เพือ่ให้ผูช้มได้รับชมภาพยนตร์ท่ีตรงใจ

ทั้งนี้ ภาพรวมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน มุ่งสู่ทิศทางในการเป็นผู้น�าตลาดในธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์  

ภายใต้แนวคิด “Universe of Entertainment” ให้ความส�าคัญในเนือ้หาประเภทริช คอนเทนต์ (Rich Content) ท่ีมีคณุภาพ 

ทั้ง ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยลงทุนในการสรรหาหนังดี ซีรีส์ดังจากในประเทศ และ 

ต่างประเทศ เพิม่การผลิตคอนเทนต์ไทยทีมี่คุณภาพ ด้วยกลยุทธ์การบริหารคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร  

ทั้งด้านการจัดซื้อ การผลิต การตลาด และการบริหารต้นทุน ท�าให้คอนเทนต์สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ 

จากหลายช่องทาง ทั้งการฉายในโรงภาพยนตร์ ฉายผ่านช่อง MONO29 ผ่านแอปพลิเคชัน MonoMax หรือขายลิขสิทธิ์ 

ไปยงัต่างประเทศ เป็นการบรหิารสทิธิจ์ากส่วนธรุกิจต้นน�า้ไปถงึการตลาด และการบริการถงึผูบ้ริโภคปลายน�า้ ซึง่ประกอบด้วย

• การผลิตภาพยนตร์ไทย โดยค่ายโมโน พิคเจอร์ (Mono Pictures) 

• การผลิตละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ไทย โดยทีมโมโน ออริจินอล (Mono Originals) ของช่อง MONO29 โดยมีการ 

ร่วมผลิตกับ GMM Grammy และ SBS Content Hub (ประเทศเกาหลี) เพื่อความร่วมมือในกระบวนการผลิต 

ที่มีคุณภาพ ดาราที่มีชื่อเสียง และ เนื้อเรื่องที่เข้มขึ้น

• การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์จากต่างประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด

• การผลิตรายการกีฬาบาสเก็ตบอลต่างๆ ซึ่งจัดโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด

• การเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ โดยบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด (MONO29) และแบบสตรีมม่ิง  

โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด (MonoMax)

• การท�ากิจกรรมการตลาดร่วมกับภาพยนตร์ หรือ ซีรีส์ดังกล่าว พร้อมกับ สินค้า หรือ ผู ้สนับสนุนต่างๆ  

โดยบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ากัด พร้อมด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีแฟนเพจผู้ติดตามในทุกหน่วยธุรกิจ 

รวมกว่า 15 ล้านแฟนเพจ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการท�าการตลาดร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  มีบริษัทย่อยท้ังส้ิน 16 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีภาพรวม 
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

1 บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 99% และ บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ากัด 1%
2 บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 31.66% 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 99%1

100%

100%

31.66%2

100%

100%

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ากัด

บริษัท โมโน ทราเวล จ�ากัด

บริษัท โมโน มิวสิค จ�ากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ากัด

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ากัด

บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ากัด

บริษัท โมโน เพลย์ จ�ากัด

 บริษัท โมโน แอสโทร จ�ากัด

PT. Mono Technology Indonesia

Mono Technology Hong Kong Limited

 บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ�ากัด

 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ากัด

บริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด

บรษิทั โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากดั

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด

บรษิทั ไทย โปรเฟสช่ันแนล บาสเกตบอล ลกี จ�ากดั 

บรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน)



1. ธุรกิจสื่อ (Media Business)

ธรุกจิส่ือทวีี ประกอบธรุกิจให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจติอล น�าเสนอรายการโทรทศัน์ทีเ่น้นคณุภาพ
เพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามช่อง “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภายใต้
สโลแกน ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด จากสตูดิโอชั้นน�าต่างประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย 
โดยสามารถรับชมได้แบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน รวมถึงเป็นผู้ผลิตและ
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง ส�าหรับออกอากาศผ่านทวีดีาวเทียมและเคเบิลทีว ีในนาม
ช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภายใต้สโลแกน กีฬาดี ซีรีส์โดน

ธุรกิจสื่อออนไลน์ ให้บริการคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วยบริการที่หลากหลายทั้งในรูป
แบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ได้แก่ Mthai.com เว็บไซต์คอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ ให้บริการคอนเทนต์ 
และความบันเทิง ส�าหรับลูกค้าในแต่ละไลฟ์สไตล์, Seeme.me ให้บริการวิดีโอออนไลน์คุณภาพ  
พร้อมการให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร

ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ผ่าน Multiscreen เป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีรับส่ง
ข้อมูลดิจติอลคอนเทนต์ ทีร่องรับท้ังโทรศัพท์มือถือ และอปุกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ โดยให้บริการผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน ที่สะดวกรวดเร็วในรูปแบบการบอกรับสมาชิก อาทิ Monomax 
บริการดูหนัง ซีรีส์ การ์ตูน ทีวีโชว์ ออนไลน์แบบไม่จ�ากัด, Tutor me โดย Mono Mobile ให้บริการ
คลังความรู้ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา, Horolive บริการดูดวงออนไลน์ ด้วยนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพ
และชื่อเสียง

ธุรกิจส่ือวิทยุ ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้
คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะทุกเพลง 
สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมีเหล่าดีเจที่มีความสดใส มาส่งมอบความสุขให้กับผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังมี 
ช่องทางโซเชียลมีเดียให้ร่วมพูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรมของคล่ืน และร่วมมือกับพันธมิตร 
ในการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต
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กลุ่มบริษัทแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบด้วย
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2. ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)

ธุรกิจภาพยนตร์ เน้นการให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์คุณภาพ
โดยค่ายโมโน พคิเจอร์ โดยมีบริษทั โมโน ฟิล์ม จ�ากัด เป็นผูจ้ดัซือ้ลิขสทิธิภ์าพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์
ช้ันน�าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่น�าออกฉายในโรงภาพยนตร์ รวมทัง้การขายลิขสทิธิใ์ห้ สถานี
โทรทัศน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยให้กับต่างประเทศ รวมถึงการน�าภาพยนตร์ที่
ผลิตเอง และภาพยนตร์ที่ได้ลิขสิทธิ์มา น�ามาให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท

ธุรกิจกีฬา เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมวงการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาบาสเกตบอล จัดการแข่งขัน
กีฬาในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมนักกีฬาท้ังเยาวชนและอาชีพให้ก้าวสู่ระดับสากล รวม
ถึงจัดตั้งและสนับสนุนสโมสร โมโน แวมไพร์ ทีมโมโน สกอร์เปี้ยนส์ และทีมโมโน วอริเออร์ส อีกทั้ง  
เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอด กีฬาตะกร้ออีกด้วย

ธุรกิจเพลง เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนามค่ายโมโน มิวสิค 
เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิตอล ผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Music Streaming) ที่เป็นที่นิยม อาทิ 
JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify และดูแลบริหารจัดการนักแสดง ศิลปิน โดย โมโน ทาเลนท์  
สตูดิโอ

ธุรกิจบันเทิง เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ท้ังหนังสือ นิตยสารและ 
พ็อคเก็ตบุ๊คท่ีน�าเสนอ สาระความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์สไตล์ หลายหลายแนว ซึ่งได้รับ 
ลิขสิทธิ์จากนักเขียนในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนาเป็นรูปแบบ E-Book ภายใต้ชื่อ  
Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีนิตยสารในเครือ ดังนี้ กอซซิปสตาร์  
(Gossip Star) แคมปัส สตาร์ (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) อะลัวร์ (A’Lure) และรัช 
(Rush) รวมถงึหนงัสอื และพอ็คเกต็บุ๊ค จากส�านกัพมิพ์ภายใต้ โมโนพบัลิชชิง่ ได้แก่ ส�านกัพมิพ์เฮอร์  
(Her Publishing) ส�านกัพมิพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) ส�านกัพมิพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing) 
ส�านักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และส�านักพิมพ์มูฟ (Move Publishing) 

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น คือ การด�าเนินธุรกิจในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างยกเลิกธุรกิจส่วนนี้ทั้งหมด 
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ท�าก�าไร แต่ยังคงใช้ branding และแฟนเพจในแผนการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์
อื่นๆขององค์กร

ธรุกจิคอมเมิร์ซ เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าและบริการ ในรูปแบบออนไลน์ และทีวโีฮม ช้อปป้ิง ผ่านช่อง  
MONO29 ภายใต้ชื่อ 29Shopping น�าเสนอสินค้าคุณภาพ พร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ  
จากเดิมเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านท่องเท่ียวแบบครบวงจร ทัง้บริการจองทีพ่กั กิจกรรมท่องเทีย่ว และจองตัว๋
เครือ่งบินผ่านออนไลน์ (Online Hotel Booking) โดยเวบ็ไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com 
และให้บรกิารคอนเทนต์ท่ีเก่ียวกับการแนะน�าสถานท่ีท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ ผ่านสือ่โซเชยีลมีเดีย

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น คือ การด�าเนินธุรกิจในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างยกเลิกธุรกิจส่วนบริการ 
จองโรงแรม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ท�าก�าไร (แต่ธุรกิจ 29Shopping ยังคงด�าเนินธุรกิจอยู่) 

Content 
Business



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2560 - 2562 เป็นดังนี้ 

ประเภทรายได้ตาม

กลุม่ธรุกจิ

ด�าเนินการ

โดยบรษัิท

% การ 
ถอืหุ้น

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจสื่อ

1) รายได้โฆษณา 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) รายได้จาก
ธุรกิจสมัครรับ 
ข้อมูลข่าวสาร 
และบันเทิง ผ่าน  
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. กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์

1) รายได้จาก
ธุรกิจภาพยนตร์

Mono Film1/ 
T Moment

100 36.97 1.69 87.49 3.49 66.44 2.58

2) รายได้จาก
ธุรกิจกีฬา

Mono Sport1/ 100 51.72 2.37 43.04 1.72 41.20 1.60
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ประเภทรายได้ตาม

กลุม่ธรุกจิ

ด�าเนนิการ

โดยบรษัิท

% การ 
ถอืหุ้น

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

3) รายได้จาก
ธุรกิจเพลง

Mono Music

Mono Radio

Mono Talent

100

100

100

60.63 2.78 41.39 1.65 17.65 0.69

4) รายได้จาก
ธุรกิจอื่น

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

รายได้จากการขาย 
และให้บริการ

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

รายได้อื่น 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

หมายเหตุ : 1/บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางอ้อม ผ่านการถือหุ้นใน Mono Production  
    ซึ่งถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100 
    บริษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึ่งถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100

รายงานประจ�าปี 256222



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2562

ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ธุรกิจสื่อทีวี 

มูลค่าตลาดโฆษณาปี 2562 มีมูลค่ารวม 105,637 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อทีวีถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่า
ถึง 70,298 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.5 ของตลาดรวม โดยแบ่งเป็นสื่อทีวีดิจิตอล 68,032 ล้านบาท และสื่อทีวีเคเบิล/
ดาวเทียม 2,266 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่าโฆษณาทางสื่อทีวีดิจิตอลและอนาล็อก 67,948 ล้านบาท และ
สื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม 2,434 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 และสื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม ลดลงร้อยละ 6.9

ทั้งนี้ จากปี 2557 ปีแรกที่ทีวีดิจิตอลให้บริการสัดส่วนรายได้ของกลุ่มฟรีทีวีเดิม ร้อยละ 87.3 ในขณะที่กลุ่มฟรีทีวี 
ช่องใหม่ มีมูลค่าเพยีงร้อยละ 12.7 แต่ปี 2561 ท่ีผ่านมา มูลค่าตลาดของกลุ่มฟรีทวีช่ีองเดิมลดลงเหลอืร้อยละ 56.7 ในขณะที ่
กลุ่มช่องใหม่เพิ่มขึ้นมาที่ร้อยละ 43.3 จะเห็นได้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทีวีดิจิตอลช่องใหม่เริ่มเข้ามาครองตลาดมากขึ้น

สื่อดิจิตอล

สื่อในรานคา

สื่อทีวีดิจิตอล

สื่อนิตยสาร

สื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม

สื่อวิทยุ

สื่อขนสงมวลชน

สื่อหนังสือพิมพ

ปายโฆษณาภายนอก

สื่อในโรงภาพยนตร

64.4%

8.4%

6.6%

6.2%

4.5%

4.4%

2.1%

1.0%

1.0%
1.1%
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ส�าหรับอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลปี 2562 เดือนเมษายน มีประกาศค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 
เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และในเดือนพฤษภาคม 2562  
มีประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธกีารและเงือ่นไขการจ่ายค่าชดเชยอนัเนือ่งมาจากการคืนใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
เพือ่ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติอล ท้ังนี ้มีผูป้ระกอบการขอคนืใบอนญุาตประกอบธรุกจิถึง 7 ราย เป็นช่องความคมชดั 
ปกติ (SD) 2 ช่อง ช่องข่าวสารและสาระ 3 ช่อง และช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 2 ช่อง ซึ่งทั้งหมดได้ทยอยยุติ 
การออกอากาศในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 และในเดือนตลุาคม 2562 เป็นต้นไปจงึจะเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง 
ด้านเรตติ้งและมูลค่าโฆษณา แต่เนื่องจากสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณาของช่องท่ีคืนใบอนุญาตมีไม่มาก จึงจะไม่ส่งผลต่อ 
ภาพรวมของมูลค่าโฆษณามากนัก

ธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ด�าเนินมาสู่ปีท่ี 6 แม้ว่าช่องสถานีโทรทัศน์ (ภาคธุรกิจ) จะคงเหลือจ�านวน 15 ช่อง แต่การแข่งขัน 
ในธุรกิจทีวียังคงรุนแรง และช่อง MONO29 ยังคงปรับกลยุทธ์ในการน�าเสนอคอนเทนต์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อขับเคลื่อนให้เรตติ้งเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งปัจจุบันได้ก้าวข้ึนสู่อันดับท่ี 3 ของช่องฟรีทีวีท้ังหมด และวางเป้าหมายขยับข้ึน 
เป็นอันดับท่ี 2 ด้วยคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ท้ัง ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ระดับฮอลลีวูด ซีรีส์สุดมันส์ รายการกีฬา
บาสเกตบอล NBA บาสเกตบอลลีกทัง้ในและต่างประเทศ ฯลฯ พร้อมทัง้ท�าการตลาด การจดัผงัภาพยนตร์แบบแพค็พเิศษ 
การจัดกิจกรรม MONO29 World Trip 2019 และขยายกลุ่มผู้ชมในต่างจังหวัด รวมถึงการขยายช่องทางรายได้ให้กับ 
กลุ่มบรษิทัจากธุรกจิทวีีโฮม ช้อปป้ิง โดยเดือนธนัวาคม 2562 MONO29 มีเรตติง้ของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจติอล
ทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 15 ปีขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 6.00 - 23.59 น. อยู่ที่ 1.233 

มูลค่าตลาดโฆษณาทีวีภาคพื้นดินช่องเดิม และช่องทีวีดิจิตอลใหม่ ปี 2557 – 2561

ปี
 มูลค่ารวมของ 5 ช่องฟรทีวีเีดิม มูลค่ารวมของช่องทวีดิีจิตอลใหม่

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

ที่มา : รายงาน มูลค่าตลาดโฆษณาทีวีดิจิตอลในรอบปี (2557 - 2562) ของกสทช. จากข้อมูลของ เดอะนีลเส็น
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เรตติ้งของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที  
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562

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

3.0

2.0

1.0

0.0

ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด

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

แม้ว่าพฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และส่งผลอย่างรุนแรงด้านเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology) ท�าให้ผู้ชมหันไปชมผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  MONO29 ได้ให้ความส�าคัญกับแพลตฟอร์มทางออนไลน์มา
แต่เริ่มแรก ซึ่งผู้ชมสามารถชมช่อง MONO29 ได้ทั้งจากเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตทีวี และแอปพลิเคชั่น รวมถึงการต่อยอด
ธุรกิจโดยให้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์แบบเก็บค่าสมาชิกผ่านบริการ MonoMax

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมทีวียังคงมีการเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญอีกคร้ัง อันเนื่องมาจากมติคณะกรรมการ กสทช.  
เม่ือเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเรียกคืนคล่ืนความถ่ี  
700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ใช้ส�าหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลในปัจจุบัน เพื่อน�าไปใช้ให้บริการ 5G ส�าหรับธุรกิจโทรคมนาคมแทน  
โดยธุรกิจทีวีดิจิตอล ต้องย้ายไปคล่ืนความถี่ใหม่ ซึ่งกสทช.มีแนวทางการชดเชยให้ผู้ประกอบการทีวี โดยไม่ต้องจ่าย 
ค่าประมูลช่องทีวีดิจิตอลใน 2 งวดสุดท้าย, ค่า MUX ที่เหลืออีก 10 ปี รวมถึงค่าส่งสัญญาณตามประกาศ Must Carry 
ทั้งนี้ คาดว่าจะด�าเนินการเสร็จสิ้นในช่วงปี 2563
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ผลส�ารวจมูลค่าโฆษณาผ่านส่ือดิจิตอล ปี 2562 ในช่วงคร่ึงปีแรก มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปกว่า 9,019 ล้านบาท  
และคาดว่าประมาณการทั้งปีจะใช้เม็ดเงินโฆษณารวม 20,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 19 แพลตฟอร์ม
ที่ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็น เฟซบุ๊ก และยูทูป รวมแล้วเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 49 ของมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อ
ดิจิตอลทั้งหมด ในขณะที่สื่อครีเอทีฟ (Creative) และ สื่อโฆษณาแบนเนอร์ (Display) อยู่ที่ร้อยละ 10 และร้อยละ 9  
ตามล�าดับ ซึ่งสื่อออนไลน์ยังคงมีการเติบโตสูงข้ึนแบบก้าวกระโดดทุกปี จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
ที่สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น ผู้บริโภคเข้าถึงคอนเทนต์ได้ง่าย ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ีต่างๆ และคอนเทนต์ถูกปรับเปล่ียน 
ให้มีความน่าสนใจเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอมากยิ่งขึ้น 

ส�าหรับสื่อและคอนเทนต์ที่กลุ่มบริษัทให้บริการด้านออนไลน์ มีเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง MThai.com ซึ่งมีการรวบรวม
วิดีโอท่ีหลากหลาย และมีผู้เข้าชมจ�านวนมาก รวมถึงจากขยายการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง เฟซบุ๊ก  
ทวิตเตอร์ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ Seeme.me เพื่อเสริมทัพวิดีโอคอนเทนต์แบบถูกลิขสิทธิ์ จากผู้เช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน ทั้งด้านข่าว บันเทิง กีฬา ไลฟ์สไตล์ กว่า 300 แชนแนล และยังคงเปิดส�าหรับผู้ผลิตคอนเทนต์จากภายนอก
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงในปี 2562 Mthai.com จัดกิจกรรมโดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิ 
ฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท” ชิงทุนการศึกษา
มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท และได้จดักิจกรรมประกวดหนงัส้ันร่วมกบั ส�านกังาน กสทช. ในโครงการ “อปัคลปิพชิติแสน 
ซีซั่น 5 - สร้างสรรค์หรือท�าลายอยู่ที่ปลายนิ้ว” ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

ในส่วนธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง จากความนิยมของผู้บริโภคต่อบริการสาระและบันเทิงในรูปแบบ SMS  
ท่ีลดลง ทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) ที่รองรับ
ลูกค้าทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีบริการ ดังนี้ 

• บริการดูหนังออนไลน์ MonoMax เป็น online video streaming ที่มีวิดีโอคอนเทนต์กว่า 20,000 ชั่วโมง 
ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนชอบดูภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดีต่างๆ 

• บริการ Horolive ศูนย์รวมนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพและชื่อเสียง สามารถดูดวงออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

และในเดือนกันยายน 2562 กลุ่มบริษัทโมโน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ�ากัด (มหาชน) ผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เนต็ความเร็วสงู 3BB และบริษทั KT Corporation ผูใ้ห้บริการด้านโทรคมนาคมอนัดับ 1 
ในประเทศเกาหลีใต้ รุกธุรกิจ IPTV บนโครงข่าย Fiber Optic คุณภาพสูงของ 3BB ซึ่งมีฐานลูกค้าบรอดแบนด์กว่า  
3.3 ล้านราย ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทโมโน ในฐานะ Master Content Provider (MCP) จัดหาและจัดการกับคอนเทนต์ 
จากท่ัวทุกมุมโลก ส�าหรับโครงการนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นการต่อยอดอ�านาจการต่อรอง และสามารถเชื่อมโยง 
แผนการตลาดได้ทุกหน้าจอ

ธุรกิจสื่อออนไลน์และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง
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ธุรกิจสื่อวิทยุ

ณ สิน้ปี 2562 มูลค่าการโฆษณาผ่านสือ่วทิยุ มีมูลค่ารวม 4,735 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของมูลค่าตลาดโฆษณารวม  
จากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 4,797 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.3 ที่ผ่านมาสื่อวิทยุถือเป็นสื่อเดิม (Traditional Media) 
ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อดิจิตอล ในช่วง 3 – 4 ปีหลังอัตราการรับฟังวิทยุของผู้ฟังค่อนข้าง
คงที่ หรือมีอัตราการรับฟังที่ลดลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับหลายปีก่อน  

มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2555 – 2562  และสัดส่วนการโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลในปี 2562
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แม้ว่า อุตสาหกรรมสื่อวิทยุมีมูลค่าลดลง และพฤติกรรมผู้ฟังหันไปสู่แอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์มากขึ้น คลื่น Mono 
Fresh 91.5FM ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2558 ได้ปรับตัวมาท�าส่ือวิทยุ พ่วงกิจกรรมคอนเสิร์ตให้กับผู้สนับสนุน  
(Sponsorship) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 โดยตลอดปี 2562 กลุ่มบริษัท โมโน ร่วมกับธนาคารออมสิน, บริษัท  
ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) จัดคอนเสิร์ตสุดพรีเมียมและ 
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับลูกค้าอย่าง GSB Duo Concert 2019, GSB&TIPlife Present Queens of Dance หรือ 3BB  
Exclusive Concert

ธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์

ส�าหรับบริการด้านคอนเทนต์ และความบันเทิง บริษัทเป็นผู้จัดหาและผลิตคอนเทนต์เอง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพ 
เพลง วิดีโอ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ โดยให้ความส�าคัญกับไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้า 
คุณภาพคอนเทนต์ การรองรับด้านเทคโนโลยี และกระจายคอนเทนต์ไปยังกลุ่มส่ือภายในของบริษัทที่มีอย่างแข็งแกร่ง  
เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มความน่าสนใจของส่ือต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์บนช่อง MONO29 ภาพยนตร์สตรีมมิงบน  
MonoMax ฯลฯ ท�าให้บริษทัสามารถบรหิารจดัการต้นทนุของคอนเทนต์และลิขสทิธิผ่์านสือ่ท่ีมีอยูไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพ 

โดยในช่วงปลายปี 2562 ทางกลุ่มบริษัทโมโน ได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  
และ GMM Studios เป็นพันธมิตรร่วมกัน ทั้งด้านการผลิตคอนเทนต์ กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการขยายช่องทาง 
การเข้าถึงคอนเทนต์ ในรูปแบบของซีรีส์ที่หลากหลาย โดยใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียง เพื่อตอบสนองผู้ชม ทาง MONO29 
และ MonoMax 

ต่อมา บริษัทประกาศการเป็นพันธมิตรกับ SBS Content Hub จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมมือผลิตซีรีส์ ที่ใช้เรื่องราว
ยอดนิยมจากเกาหลี มาผลิตใหม่ (Remake) ในเวอร์ชั่นไทย

ธุรกิจภาพยนตร์

ธุรกิจภาพยนตร์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ ซึ่ง Mono Film  
มีประสบการณ์ธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน และเป็นพันธมิตรกับค่ายหนังชั้นน�า และค่ายหนังอิสระทั้งในและต่างประเทศ  
ท�าให้สามารถเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการจัดหาภาพยนตร์ที่หลากหลาย การจัดซื้อลิขสิทธิ์จ�านวนมาก ท�าให้ได้ 
ข้อตกลงพิเศษ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีทีมผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ของตนเอง Mono Pictures และ Mono Original  
รวมถึง น�าผู้ก�ากับ และดาราที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน (อาทิ ลูกเกด เมทินี เรื่อง Blood Valentine, สายป่าน อภิญญา และ 
กอล์ฟ พิชญะ เรื่อง Bangkok Vampire) รวมทั้งน�านวนิยายจาก ส�านักพิมพ์แจ่มใส มาผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ส�าหรับ 
กลุ่มผู้ชมวัยรุ่นทาง MonoMax อีกด้วย อาทิ ซีรีส์ Touchdown Kiss และภาพยนตร์ Sugar Cafe โดยบริษัทมีการบริหาร
คอนเทนต์แบบครบวงจร ตั้งแต่

การฉายผ่าน 
โรงภาพยนตร์

การฉายทางโทรทัศน์  
ช่อง MONO29 และ
แอปพลิเคชัน MONO29

การฉายทางออนไลน์  
ผ่าน MonoMax 

ด้วยภาวะการแข่งขันสูง กอปรกับสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน บริษัทจึงเน้นการตลาดสร้างแบรนด์ท่ี 
ผู้ชมจดจ�า ควบคู่กับการต่อสู้กับเว็บไซต์ผิดลิขสิทธิ์
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ธุรกิจกีฬา

ตลอดเวลาหลายปี กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งถือเป็นกีฬาที่ในอดีต กระแส 
ความนิยมลดลงเหลือเพียงเฉพาะกลุ่ม เน่ืองจากไม่ได้รับการสนุบสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนกลุ่มบริษัทโมโน  
ได้เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาโดยมีการบริหารจัดการกีฬาในรูปแบบ Sport Entertainment เผยแพร่การแข่งขันผ่านสื่อ 
ท้ังภายในและภายนอก ซึ่งท�าให้กระแสความนิยมดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเรตติ้งที่ออกอากาศผ่านช่อง MONO29,  
ความร่วมมือจากภาครัฐและหน่วยงานด้านกีฬาบาสเกตบอล รวมถึงการสนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชนที่เข้ามาเป็น
สปอนเซอร์ชิป ท�าให้กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันบาสเกตบอลไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลยิ่งขึ้น ทั้งในด้าน

• พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ สร้างทีมบาสเกตบอลที่แข็งแกร่ง
• จัดการแข่งขันกีฬาหลายระดับในประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชน จนถึงระดับอาชีพ
• จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ 
• ส่งเสริมทีมบาสเกตบอลไทยให้เข้าสู่อันดับโลก 
• จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาบาสเกตบอล

ซึง่ปัจจบัุน ได้เหน็ผลส�าเรจ็ เม่ือผูบ้ริโภคเหน็ภาพกลุม่บริษทัโมโน ควบคูกั่บกีฬาบาสเกตบอล และในเดือนพฤษภาคม 2562 
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้ร่วมทุนกับผู้ประกอบการ/ 
บุคคลที่สนับสนุนด้านกีฬาบาสเกตบอลอีก 6 ราย จัดตั้ง บริษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จ�ากัด เพื่อจัด 
การแข่งขันกีฬา และพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลให้เติบโตต่อไปในอนาคต

ธุรกิจเพลง

ธุรกิจบันเทิง

ตลาดอุตสาหกรรมเพลงในปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกหันไปฟังเพลงในรูปแบบมิวสิคสตรีมม่ิงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
และในประเทศไทยกระแสความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยผลส�ารวจในรายงาน JOOX Inprogress 2019 พบว่าแอปพลิเคชัน 
ส�าหรับฟังเพลงที่มีคนฟังมากที่สุด คือ JOOX ร้อยละ 72 Spotify ร้อยละ 25 และ Apple Music ร้อยละ 11 และปี 2561  
มีคนฟังเพลงมากกว่า 3,000 ล้านครั้ง คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ ทาง Mono Music  
ได้เผยแพร่ผลงานเพลงกระจายสูผู่ฟั้งในทกุช่องทาง และเพลงเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ขึน้ โดยเลอืกเฟ้นศลิปิน ทีมี่ชือ่เสยีงอยูแ่ล้ว 
อย่าง หนึง่-อภวิฒัน์, แมว-จริศักด์ิ รวมถงึผลิตศิลปินหน้าใหม่ อย่าง วง Gelato, วง C-CRAY และไอซ์-ธติวิฒัน์ ฯลฯ ปัจจุบัน 
หน่วยธุรกิจเพลงมีรายได้ทั้งจากการฟังเพลงออนไลน์ และกิจกรรมคอนเสิร์ตศิลปินในสถานศึกษา ร่วมกับผู้สนับสนุน

ธุรกิจบันเทิงของบริษัทได้พัฒนาจากส่ือสิ่งพิมพ์ มาเป็นส่ือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย มาตั้งแต่ปี 2558  
ท�าให้มีฐานของกลุ่มผู้ชมอยู่จ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงหัวนิตยสารที่เป็นท่ีรู้จักกันดีอย่าง Gossip Star มีช่องทาง
ให้บริการผ่าน gossipstar.com และ facebook.com/GossipstarFC ที่มีฐานแฟนเพจมากกว่า 2.7 ล้านคน รวมถึง 
หวันติยสารอืน่ๆ อาท ิCampus Star, Bioscope, A’Lure และ Rush ท่ีทางกลุ่มบริษทัได้สร้างฐานแฟนเพจผ่านโซเชยีลมีเดีย 
เช่นเดียวกัน ซึ่งตระหนักดีว่าปัจจุบันมูลค่าตลาดโฆษณาของนิตยสารลดลงไปมาก ทางกลุ่มบริษัท จึงปรับหน่วยงานให้
สอดคล้องกับธรุกิจบันเทงิอืน่ๆ ให้เป็นการจดักิจกรรมอเีวนต์เก่ียวกบัภาพยนตร์ต่างๆ เช่น “ดูหนงัเท่ เสน่ห์กลางแปลง 3 มิต”ิ 
ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย จดังานขึน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก หรอื การรบัจดัท�าหนงัสอืให้กับสภากรุงเทพมหานคร 
และกิจกรรม GSB Campus Star All Star Talent 2019 ค้นหานกัศกึษาทีมี่ความสามารถทัว่ประเทศร่วมกับธนาคารออมสนิ 
เพื่อเป็นนักแสดงรุ่นใหม่

และในปี 2562 มีการผลิตพ็อกเกต บุ๊ค ซึ่งเป็นงานแปลจากนักเขียนต่างประเทศที่น่าสนใจด้านพัฒนาตัวเอง ฮาวทู  หรือ
จิตวิทยา อาทิ คินสึงิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต เขียนโดย โทมาส นาวาร์โร จิตแพทย์ชื่อดังชาวสเปน, ไม่มีที่ว่าง
ในวันหน้าให้กับคนที่อยู่เฉยๆ เขียนโดย ไมเคิล แมคควีน นักพูด นักวางแผนกลยุทธ์ และนักท�านายเทรนด์ระดับโลก
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ธุรกิจคอมเมิร์ซ

ส�าหรับธุรกิจคอมเมิร์ซ จากปี 2561 ที่บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจทีวีโฮม ช้อปปิ้งในชื่อ 29Shopping เพื่อเสริม 
ช่องทางการสร้างรายได้อีกทางจากธุรกิจหลักของช่อง MONO29 ทั้งนี้ ตลาดของธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งยังเป็นตลาด 
ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตประมาณร้อยละ 15 ต่อปีมาตั้งแต่ปี 2558 และมูลค่าตลาดทีวี 
โฮมช้อปปิ้ง มกราคม - มิถุนายน 2562 มีมูลค่า 7,351 ล้านบาท แบ่งเป็นทีวีช้อปปิ้ง 4,234 ล้านบาท และโฮมช้อปปิ้ง 
3,107 ล้านบาท เตบิโตร้อยละ 8 และร้อยละ 14 ตามล�าดับเม่ือเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่ปัจจบัุนมีผูเ้ล่นในตลาด
ทีวีโฮมช้อปปิ้งทั้งหมด 15 ราย แบ่งเป็นทีวีช้อปปิ้ง 8 รายและโฮมช้อปปิ้ง 7 ราย 

จากการด�าเนนิธรุกจิมาปีกว่า 29Shopping มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 0.3 (ทีม่า : สมาคมทีวโีฮมช้อปป้ิง (ประเทศไทย), 
สิงหาคม 2019) แม้ว่าจะยังไม่มาก เนื่องด้วยท่ีต้องค�านึงถึงความรู้สึกของผู้ชมรายการโทรทัศน์เป็นหลัก ท�าให้มีการ
ลงโฆษณาการขายในบางช่วงเวลาเท่านั้น  ซึ่ง 29Shopping จึงมุ่งขยายช่องทางการขายไปในหลากหลายช่องทาง 
ทั้งทางเว็บไซต์, โซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงในปีนี้ได้เพิ่มช่องทางผ่านมาร์เก็ตเพลส อย่าง Shopee เป็นต้น

กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจส่ือ (Media Business) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการ 
คอนเทนต์ (Content Business) แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน

6. ธุรกิจกีฬา 

7. ธุรกิจเพลง 

8. ธุรกิจบันเทิง 

9. ธุรกิจคอมเมิร์ซ 

โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อทีวี

2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ 

3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 

4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 

5. ธุรกิจภาพยนตร์ 

รายงานประจ�าปี 256230



ช่อง MONO29 ด�าเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจทีวี
ดิจติอลของประเทศไทย โดยปี 2562 ช่อง MONO29 ก้าวขึน้มาอยูใ่นอนัดับ Top 3 โดยพร้อมมุ่งม่ันเดินหน้าอย่างต่อเนือ่ง 
ไม่หยุดยั้ง ทางสถานียังคงสร้างจุดยืนด้วย “หนังดี-ซีรีส์ดัง” โดยท�าสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว  
กับสตูดิโอหลักผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Warner Bros.,  
Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, CBS และ 20th Century Fox โดยภาพยนตร์และซีรีส์จากสตูดิโอ 
ต่างประเทศเหล่านี ้จะเป็นสดัส่วนหลกัถงึ 70% ของคอนเทนต์ทีล่งช่องทัง้หมด ผูช้มสามารถรบัชมได้ทางฟรีทวี ีเวบ็ไซต์ 

Mono29.com และแอปพลิเคชัน MONO29 ทั้งระบบ iOS และ Android

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.1 ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
ให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการผลิตและน�าเสนอรายการทีมี่คุณภาพ สร้างความบันเทิง 
สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลขล�าดับ 

การให้บริการช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) 

กลุ่มธุรกิจสื่อ (Media Business)

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) 
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โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมาน�าเสนอผู้ชม ได้แก่

Thailand Premiere   
ภาพยนตร์โปรเจกต์ยักษ์ 
จากฮอลลีวดู ออกอากาศ 
บนฟรีทีวีเป็นครั้งแรก
และเป็นช่องแรก 
ในประเทศไทย

Movie Universe  

ภาพยนตร์ภาคต่อ  
(ฉายแบบแพ็คพิเศษ)

Premium  
Blockbuster

ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ 
และภาพยนตร์ที่มี 
ชื่อเสียงจากฮอลลีวูด

Premium Series

ซีรีส์สุดมันส์  
ครองเรตติง้อนัดับต้นๆ 
ของอเมริกา

Hit Movies 

ภาพยนตร์คุณภาพ  
หลากหลายแนว  
จากนักแสดงชื่อดัง

Super Series

ซีรีส์สุดฮิต

Morning Cinema  

ภาพยนตร์ดี ภาพยนตร์เด่น 
รอบเช้า   

Midnight Cinema 

ภาพยนตร์ดี ภาพยนตร์เด่น 
รอบดึก   

Happy Family Times 

ภาพยนตร์ดี 
ส�าหรับครอบครัว  

คอนเทนต์คุณภาพอื่นๆ

รายการข่าว   

•	เปิดโลกวันใหม่ Welcome World    

•	กระแสโลก World News  

•	ข่าวเช้า Good Morning Thailand

•	เจาะข่าวเด็ด The Day News Update

สัมภาษณ์พเิศษ    

•	Big Billionaire มหัศจรรย์พันล้าน

•	Next Millionaire ธุรกิจพิชิตรวย

•	Big Hero พลังคนดี

รายการกฬีา  
ทัง้ในและต่างประเทศ    

•	บาสเกตบอลลีก - TPBL,  ABL, NBA

•	การแข่งขันตระกร้อ ไทยแลนด์ลีก 2019



กิจกรรมพิเศษ MONO29 World Trip 2019 : 

Movie Destination แกะรอยเที่ยว...ตามหนังดัง ระดับโลก 4 ทริป 4 เมือง 4 ประเทศ มอสโก รัสเซีย, เวนิส อิตาลี, ดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ ลอนดอน อังกฤษ 

พร้อมท้ังมีกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย ลงพื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29  
Movie Preview ตลอดทั้งปี งานดนตรีหรือคอนเสิร์ตอย่าง Rare Bangkok 2019 (EDM Concert), J Adrenalin 360 
Concert, The Real Nadech Concert, My Boyfriends Concert, Single Festival 2019 โสด 7 ปีต้องดีกว่าเดิม,  
Season of Love Song 10 ฯลฯ และงานเทศกาลสงกรานต์ MONO29 Khonkaen Songkran Festival 2019,  
Colour Splash Songkran Music Festival, รวมถึงงานวิ่งต่างๆ และงานแข่งขันอีสปอร์ต อาทิ งานบางแสน 42,  
บางแสน 21, Give and Run “Good for Life 2019”, 12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพ 2019, อยุธยามาราธอน 2019, 
สุโขทัยมาราธอน 2019 และงาน Thailand E-Sports Challenge 2019

อกีทัง้ได้รับความไว้วางใจจากเมืองพทัยา ให้จดังานเคาท์ดาวน์ “Pattaya Countdown 2020 : Universe of Entertainment 
สนุกสุดขอบจักรวาล” ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเมืองพัทยา
และผู้สนับสนุนทั้งหมด และมีผู้มาร่วมงานกว่า 200,000 คน
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2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ (Online Business) 

1.2 ธุรกจิทวีีดาวเทยีม และเคเบิลทวีี ในฐานะเป็นผูผ้ลติและสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ประเภทบันเทิงมาตัง้แต่ปี 2553 
ช่อง MONO PLUS (โมโน พลัส) เสิร์ฟเนื้อหาสนุก มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

MONO PLUS ด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “กีฬาดี ซีรีส์โดน” น�าเสนอ 
รายการโทรทัศน์ที่เน้นคุณภาพซึ่งถ่ายท�าด้วยระบบออกอากาศแบบ  
Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ทั้งภาพยนตร์ 
ละครไทย ซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตี้ 
และรายการกีฬา อาทิเช่น บาสเก็ตบอลลีก ทั้งในและต่างประเทศ, ตระกร้อ

ไทยแลนด์ลีก ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทางระบบ C-Band ได้แก่ จานด�า Hisattel, Ideasat, Infosat, Leotech, PSI, 
Thaisat, Sunbox, GMM Z, เคเบิลทีวีทั่วประเทศ, กล่อง IPTV ระบบ Cloud ของ 3BB และ TOT อีกทั้งรับชมได้ทาง
เว็บไซต์ http://monoplus.mthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

รายได้หลกัของธรุกิจสือ่ทีวี MONO29 และ MONO PLUS มาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผูส้นบัสนนุรายการ (Sponsor) 
หรือเจ้าของสินค้า โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซือ้ช่วงเวลา การไท-อนิ (Tie-in) ในรายการขายพืน้ท่ีแสดงตราสนิค้า 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online 
Marketing Solution) กับบริษัทคู่ค้า ตั้งแต่วางแผนแคมเปญและบริการพื้นที่โฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ท้ังนี ้ปัจจบัุนบรษิทัได้มุ่งพฒันาและสร้างสรรค์ ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ในรูปแบบ Video ทีรั่บชมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซึง่ผูช้มสามารถเลือกชมได้ตามทีต้่องการ และมีรายได้จากการโฆษณาในรปูแบบ Advertising Video On Demand (AVOD)  
ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาตามจ�านวนผู้ชมรับชมวิดีโอ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่

Mthai.com เป็นเว็บไซต์บุคคลสังคมของประเทศไทย ที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหมวดเรื่องฮอต ข่าว บันเทิง ผู้หญิง ผู้ชาย  
และวาไรตี้ และ Seeme.me เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์คุณภาพ โดยในปี 2562 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รวมเฉล่ีย  
26 ล้านคน (อ้างอิงจาก Google Display Network) รวมถึงโซเชียลมีเดียที่เป็นที่รู้จักอย่าง facebook.com/mthaidotcom/ 
และ twitter.com/mthai  โดยมีรูปแบบการท�ารายได้ดังนี้

• โฆษณาออนไลน์ ทั้งรูปแบบ แบนเนอร์ วิดีโอ และกึ่งคอนเทนต์
• กิจกรรมอเีวนต์ ทีมี่รายได้จากผูส้นบัสนนุ ได้แก่ งาน MThai Top Talk-About รางวลัคนดังออนไลน์ และ กิจกรรม

ประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท” เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 256234



3. ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงผ่าน Multiscreen (Subscription Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทัเป็นผูจั้ดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทงิ ผ่านสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ซึง่เป็นการน�าเสนอคอนเทนต์ Video ในรปูแบบ 
การบอกรับสมาชิก มีทั้งการให้บริการแบบ Subscription Video on Demand (SVOD) สามารถสมัครสมาชิกเพื่อชม 
คอนเทนต์แบบไม่จ�ากัดตามระยะเวลาก�าหนด หรือแบบ Transactional Video on Demand (TVOD) การชมแบบ 
รายคอนเทนต์หรือรายครั้ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริการต่างๆ ได้แก่

Monomax เป็นผู้ให้บริการ Online Movie Streaming เจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ 
แบบถูกลิขสิทธิ์ ด้วยคอนเทนต์จากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ชั่วโมง ทั้งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ภาพยนตร์ 
ท่ีได้รบัรางวลั ภาพยนตร์นอกกระแส หรือเฉพาะกลุ่ม กีฬา การ์ตนู ซรีีส์ และสารคดีต่างๆ ซึง่รองรบัการใช้งานทกุอปุกรณ์ 
อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์อ่ืนๆ อาทิ Android box Chromecast ฯลฯ และรองรับ 
ทัง้ระบบปฏิบัตกิาร iOS และ Android โดยมีรายได้จากการทีล่กูค้าสมัครใช้บริการแบบรายเดือน เร่ิมต้นเดือนละ 250 บาท 
และมีส่วนลดส�าหรับการสมัครบริการแบบระยะยาว หรือส่วนลดจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ

Mono Astro เป็นผู้ให้บริการด้านการพยากรณ์จากนักพยากรณ์และนักโหราศาสตร์ชื่อดัง ผ่านระบบออนไลน์ (Online 
Horoscope) ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงการพยากรณ์ได้โดยง่าย กับแอปพลิเคชัน Horolive ดูดวงออนไลน์ ศูนย์รวม 
นักพยากรณ์ มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 100 ท่าน โดยมีรายได้จากการที่ลูกค้าซื้อเวลา (รายนาที) เพื่อรับค�าปรึกษา
จากนักพยากรณ์ และมีส่วนลดจากพันธมิตรต่างๆ มากมาย

บริการด้านสื่อและคอนเทนต์ความบันเทิงในต่างประเทศ

ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ปี 2562 เศรษฐกจิของเมียนมาร์ ตัง้แต่ต้นปีจนถงึปัจจบัุนมีการเปล่ียนแปลง
โดยตลอด จากค่าเงนิทีมี่การอ่อนตวัลงอย่างต่อเนือ่งประมาณร้อยละ 10 จนถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยช่วงปลายปี 
ทางรัฐบาลมีการพยุงค่าเงิน ท�าให้ค่าเงินปรับตัวแข็งขึ้นตามล�าดับจนถึงต้นปี 2563

ธรุกิจให้บรกิารข้อมูลและบันเทิงของโมโน เมียนมาร์ มีการปรับตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยต้นปีมีรายได้เตบิโตจากปี 2561 เฉลีย่
ประมาณร้อยละ 20 แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายใหม่ที่เข้มงวด จากหน่วยงานควบคุมสื่อสารสนเทศ 
และเทคโนโลย ีเป็นสาเหตใุห้รายได้โดยรวมในช่วงดังกล่าวเตบิโตช้า และหากพจิารณาภาพรวมทัง้ปีของธรุกิจในปี 2562 
เทียบกับปี 2561 จึงอยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัว     

กลยุทธ์ของโมโน เมียนมาร์ ปี 2563 หันมาให้บริการคอนเทนต์บนระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์, 
เพลง, ข่าวสาร, ชงิรางวลัผ่านโมบายไซต์ (Mobile Site) หรือแอปพลเิคชนั (Application) อาท ิThe mask singer (ประเทศ
เมียนมาร์) บริการที่เปิดให้ลูกค้าสามารถโหวต และดาวโหลดคอนเทนต์ได้ และการน�าบริการ MonoMax ไปให้บริการ 
ที่เมียนมาร์อีกด้วย
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4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผู้ให้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น Mono Fresh 91.5 FM ภายใต้คอนเซปต์ “Music Station เพราะทุกเพลง 
สดชื่นทุกวัน” ส�าหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทั้งไทยและสากล ซึ่งสามารถรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง 
monofresh915.com และแอปพลิเคชัน Mono Fresh เพื่อให้ผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึง
ร่วมพูดคุยกับเหล่าดีเจสวยหล่อ และฟังเพลงแบบ Live Streaming ได้ทาง facebook.com/MonoFresh91.5  

รูปแบบของรายได้ มาจากสองช่องทางคือ โฆษณาทางคลื่นวิทยุ และธุรกิจโชว์บิซ โดยมีผู้สนับสนุนในปี 2562 ที่ผ่านมา  
ได้แก่ ธนาคารออมสิน, บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน)  
ในจดัการแสดงพรีเมียมคอนเสร์ิตให้กับลูกค้า รวม 16 คอนเสิร์ต ในงาน GSB DUO Concert, Queens Of Dance Concert , 
Rock of Ages Concert และ 3BB Member Exclusive Concert ซึง่จดัข้ึนที ่ Mono29 Studio ถนนชยัพฤกษ์ ด้วยศลิปินคุณภาพ 

จากหลายค่าย และเวทีพร้อมจอ LED 270 องศาที่สวยงามกลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธรุกจิให้บริการเก่ียวกับภาพยนตร์ครบวงจร โดยบรษิทั โมโน ฟิล์ม จ�ากัด ตัง้แต่การผลติและสร้างสรรค์ภาพยนตร์
คณุภาพหลากหลายแนว การจดัซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชัน้น�าทัง้ในและต่างประเทศ โดยมีการน�าออกฉาย 
ในโรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี อินเทอร์เน็ต และขายลิขสิทธิ์ไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างๆ อีกทั้งยังจัดหาและจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรายการที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจส่ือทีวีของบริษัท ซึ่งออกอากาศผ่านช่อง MONO29 และ MONO PLUS และสื่อทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง  
MonoMax อีกด้วย 

บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ช้ันน�า หรือผู้ผลิตผลงานคุณภาพต่างๆ ท้ังในประเทศ ได้แก่ สหมงคลฟิล์ม, 
ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, พระนครฟิลม์, การ์ตูนคลับ, และต่างประเทศ ได้แก่ ทางยุโรป-อเมริกา Europacorp,  
Altitude Films, Lotus Entertainment, The Solution, Bloom Media ทางเกาหลี Lotte Entertainment, JTBC, CJ  
Entertainment ทางจีน ฮ่องกงและญี่ปุ่น Golden Network, China Huace Film & TV, Pegasus Motion Pictures,  
Edko Films, Toei Animation และผู้ให้บริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic Documentary Club (Movies 
Matter) ฯลฯ

และปี 2562 น�าภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ รวม 11 เรื่อง ล้วนเป็นภาพยนตร์คุณภาพ ภาพยนตร์
ที่เป็นที่นิยม หรือภาพยนตร์ท่ีได้รับรางวัลจากเทศกาลหนัง ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี และมีแผนท่ีจะน�า
ภาพยนตร์ต่างชาติที่มีคุณภาพทั้งจากฮอลลีวูดและเอเชีย เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะรายได้ของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ประกอบด้วย รายได้ทางตรงจากผู้ชมในโรงภาพยนตร์ และการเป็นผู้จัดหา  
แบ่งสิทธิ์ (Sublicense) ต่อไปยังหน่วยธุรกิจในเครือ คือ MONO29 และ MonoMax

ภาพยนต์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2562

Business)  

5. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business) 

Replicas – พลิกชะตา เร็วกว่านรก

The Upside – ดิ อัพไซด์

Cold Pursuit – แค้นลั่นนรก

Departure – จะรักใครอย่าให้หัวใจต้องดีเลย์

Berlin, I Love You – เบอร์ลิน, ไอ เลิฟ ยู

Ugly Dolls – ผจญแดนตุ๊กตามหัศจรรย์

47 Meters Down: Uncaged – ดิ่งลึกสุดนรก

Hustlers – ยั่ว.สวย.รวย.แสบ

Little Monsters – ซอมบี้มาแล้วงับ

21 Bridges – เผด็จศึกยึดนิวยอร์ก

The Farewell – กอดสุดท้ายคุณยายที่รัก

กลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ (Content Business)  
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6. ธุรกิจกีฬา (Sports Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Mono Sports Entertainment  มุ่งเน้นการสนบัสนนุ ส่งเสริมวงการกีฬา และบริหารจดัการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ให้เป็นท่ีรู้จกั 
อย่างกว้างขวางมากขึน้ ในรปูแบบ Sport Entertainment ท่ีไม่เหมือนใคร เพือ่ให้บาสเกตบอลเป็นอกีหนึง่ทางเลือกของกีฬา
อาชพีท่ีได้รับความนยิม และถ่ายทอดออกอากาศผ่านสือ่ต่างๆ ของกลุ่มบริษทัอย่าง MONO29, MONO PLUS และ Mthai.com

ในปี 2562 บริษทัเป็นผูส้นบัสนนุการจดัแข่งขนับาสเกตบอล โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ ได้แก่ การกฬีา 
แห่งประเทศไทย (SAT), สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT), ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
หรือ สพฐ (OBEC) และธนาคารออมสนิ (GSB) ร่วมกนัจดัลีกบาสเกตบอลข้ึนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นเวทใีห้นกักีฬาและเยาวชน 
ได้ฝึกฝนและพฒันาตวัเองในการก้าวสูร่ะดับสากล โดยมีลีกส�าคัญ ดังนี้

OBEC – MONO Champion Cup กลุม่บริษทั โมโน ร่วมกับ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) จดัการเเข่งขัน 
บาสเกตบอลระดับนักเรียนชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ระหว่าง 4 มิถุนายน - 22 กันยายน 2562 โดยมีการชิงชัย 6 รุ่น 
ทัง้ชายและหญิง รุ่นอายุ 14 ปี อาย ุ16 ปี และ อาย ุ18 ปี โดยการคดัเลือกจะแบ่งเป็น 5 ภาค รวม 77 จังหวัด เพื่อสนับสนนุ
และเพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้านกีฬาบาสเกตบอล

Thailand Amateur Basketball League by GSB (TABL)  ช่วงเวลาการแข่งขัน 12 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2562 เป็นลีก 
การแข่งขันระดับเยาวชน ชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีทมีบาสเกตบอลเข้าร่วม 9 โซนทัว่ประเทศ เกือบ 200 ทมี เป็นการ
แข่งขันบาสเกตบอลกึ่งอาชีพที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนศักยภาพเยาวชนไทยให้สามารถก้าวสู่
บาสเกตบอลอาชีพ

Thailand Professional Basketball League (TPBL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 13 มิถุนายน - 7 กันยายน 2562 เป็นลีก 
การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพระดับประเทศ มีทีมสโมสรชั้นน�าในประเทศเข้าร่วม 6 สโมสร เพื่อพัฒนาการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาต ิโดยกลุ่มบริษทัได้ส่ง 2 ทมี คือ ทมีโมโน วอริเออร์ส และทมีโมโน สกอร์เป้ียนส์ 
เข้าร่วมและได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตามล�าดับ

ASEAN Basketball League (ABL) ช่วงเวลาการแข่งขัน 16 พฤศจิกายน 2562 – 28 มีนาคม 2563  เป็นลีกการแข่งขัน
บาสเกตบอลระดับอาเซยีน ซึง่มีทมีสโมสรแต่ละประเทศเข้าร่วม 10 ทมี โดยมีทมีสโมสร โมโน แวมไพร์เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

ทัง้หมดนี ้ รายได้ของธรุกิจส่วนใหญ่มาจากผูส้นบัสนนุการจดัการแข่งขนั และผูส้นบัสนนุทมีนกักีฬา รวมท้ังการแบ่งสทิธิ ์
การถ่ายทอดต่อไปยัง MONO29, MONO PLUS และ MonoMax ท้ังนี้ รายได้จากการเก็บค่าเข้าชมท่ีสเตเด้ียม29  
ยงัไม่มากนกั เนือ่งจาก บรษิทัต้องการให้ราคาจงูใจผูช้มทกุวยั รวมถงึนกัเรยีน นกัศกึษาให้ได้รบัโอกาสในการเข้าชมและ 
สร้างบรรยากาศการชมกีฬาอย่างสนุกสนาน
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7. ธุรกิจเพลง (Music Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธรุกิจผลิตและสร้างสรรค์สาระบันเทิงท่ีเก่ียวกับศิลปินและเพลงในนามค่าย โมโน มิวสิค ทัง้การร่วมงานกบัศิลปิน
นอกค่ายผู้มีประสบการณ์ในวงการเพลง ในโปรเจคพิเศษ Pitchs Music อาทิ แมว จิรศักดิ์, หนึ่ง อภิวัฒน์, คิง พิเชษฐ์,  
มน Room39, วง HUM, และวง PLUTONIUM และสนับสนุนศิลปินใหม่ ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมีคุณภาพ ทั้งแบบเดี่ยว
และแบบกลุ่ม อาทิ พลอยชมพู, กัน รัชชานนท์, ชยิน, ไอซ์ ธิติวัฒน์, วง Gelato และ วง C-CRAY เพื่อสร้างทางเลือก 
ท่ีแตกต่างให้กับกลุ่มผู้ฟัง รวมถึง ผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์หรือซีรีส์ช่อง MONO29 อาทิ รสรินล่าแวมไพร์,  
ตา สัมผัส ผี 2, สายบู๊ ฟัด จัด หนัก และ Touchdown Kiss ปัจจุบัน บริษัทเน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิตอล ทั้งบริการ
ดาวน์โหลดเพลง เสียงรอสาย การบริการผ่านคลังเพลงออนไลน์ที่เป็นที่นิยม อาทิ JOOX, iTunes, Apple Music, Spotify 
รวมถึงมีช่องทางติดตามผ่านทาง facebook.com/monomusic และ youtube.com/MrMonoMusic นอกจากนี ้
ยังรับผลิตโฆษณาทางทีวี (TVC) และการจัดกิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตตามโรงเรียน หรืองานคอนเสิร์ตปาร์ตี้ส�าหรับ 
บริษัทต่างๆ ส�าหรับลูกค้า

ส�าหรับการบรหิารจดัการนกัแสดงและศิลปิน ด�าเนนิงานโดย โมโน ทาเลนท์ สตดูโิอ เน้นการคดัสรรผูท่ี้มีบุคลิกดี มีลักษณะ
โดดเด่น มีความสามารถหลากหลาย และสร้างโอกาส ประสบการณ์การท�างานในฐานะนักแสดงซีรีส์ ช่อง MONO29  
ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ศิลปินเพลง ดีเจ รวมถึงงานอื่นในวงการบันเทิง ผลักดันให้ศิลปินเป็นที่รู้จักผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 
สร้างฐานแฟนคลับหรือผู้ติดตามผลงาน เพื่อให้สามารถต่อยอดในงานวงการบันเทิงด้านอื่นๆ
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8. ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ท่ีมีเนื้อหาสาระด้านความบันเทิงหลากหลายแนว ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ต่างๆ อาทิ ข่าวในวงการ
บันเทิง ดารา ภาพแฟชัน่ ละคร และภาพยนตร์ ในรูปแบบนติยสารทีเ่ป็นท่ีรู้จกั ดังนี ้นติยสารกอซซปิสตาร์ (Gossip Star), 
นติยสารรชั (Rush), นติยสารอะลัวร์ (A’Lure), นติยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star), นติยสารสแนป ซกิเนเจอร์ (Snap 
Signature) และนิตยสารไบโอสโคป (Bioscope) รวมถึงผ่านเฟซบุ๊กภายใต้แต่ละแบรนด์รวมกว่า 4 ล้านแฟนเพจ

รวมถึงเป็นผู้ผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊คที่ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานท่ีมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ตามแนวของแต่ละส�านกัพมิพ์ ดังนี ้ส�านกัพมิพ์เฮอร์ (Her Publishing), ส�านกัพมิพ์แม็กซ์ (Maxx Publishing), 
ส�านักพิมพ์กี๊ก บุ๊ค (Geek Book Publishing), ส�านักพิมพ์มูฟ (Move Publishing)  และส�านักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life 
Publishing)

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานภายนอก อย่างธนาคาร ออมสิน ในการจัดการประกวด GSB Gen 
Campus Star 2019 ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถ และพัฒนาบุคลิภาพ
ของตนเอง โดยจัดกิจกรรมการประกวด 5 ภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ เพื่อให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และถือเป็นการประชาสัมพันธ์นิตยสาร และบริการต่างๆ ให้เป็น
ที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกทางหนึ่ง  

และนิตยสารไบโอสโคป ร่วมกับ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงาน “ดูหนังเท่ เสน่ห์กลางแปลง 3 มิติ”  
ที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและภาพยนตร์ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจ
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9. ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการ ในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิ้ง และออนไลน์ ผ่านช่อง MONO29 ภายใต้ชื่อ 29Shopping 
ซึ่งมีสินค้าให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกประเภทสินค้า และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จากทั้งในและ 
ต่างประเทศ สัง่ซ้ือสนิค้าได้สะดวกผ่าน Call Center 02 - 100 - 7066, เวบ็ไซต์ 29shopping.com และทาง Social Network 
โดยมีบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ยังคงให้บริการด้านท่องเที่ยว บริการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ (Online Hotel 
Booking) แบบครบวงจร ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีต้องการท่องเทีย่วในประเทศไทย ประเทศ
แถบอาเซียน หรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบที่ก�าลังเป็นที่นิยม โดยให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ Hotelsthailand.com, Hotelthailand.com รวมถึงยังมีช่องทางน�าเสนอคอนเทนต์ และร่วมพูดคุยเก่ียวกับการ 
ท่องเท่ียวผ่านโซเชยีลมีเดียท่ีมีผูต้ดิตามกว่า 600,000 คน ทาง facebook.com/HotelsThailand อกีทัง้ยงัให้บริการจ�าหน่าย
ตั๋วชมการแข่งขันบาสเกตบอลและตั๋วชมคอนเสิร์ต เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทในเครืออีกทางหนึ่ง

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ส�าหรับธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและจัดหาคอนเทนต์ 
ท่ีมีความน่าสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดท�า รวบรวม และผลิตคอนเทนท์ด้านต่างๆ อาทิ ทีมผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง  
โมโนทเวนตี้ไนน์ (MONO29) ทีมผลิตเพลงค่ายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร์ค่ายโมโน พิคเจอร์ ทีมผลิตนิตยสาร 
กอซซิป สตาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ด�าเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมถึง
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อผลิตรายการต่างๆ ท�าให้คอนเทนท์มีความหลากหลาย 
และตอบสนองในทุกความต้องการของผู้บริโภค

บริษัทน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการซ่ึงเป็นคอนเทนท์ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี  อินเทอร์เน็ตทีวี และอุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้กับลูกค้า โดยค�านึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพ 
ของระบบ และความรวดเร็วในการให้บริการ 

บริษัทมีคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสายงานเข้ามาร่วมงาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ในทุกด้าน ท้ังบุคลากรเบ้ืองหน้า อาทิ ศิลปิน นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ได้มีการจัดอบรมและพัฒนา 
การท�างานอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ภำยใต้นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร ประเมิน ติดตำม และควบคุม
ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งมีหน้ำท่ีรำยงำนสถำนะต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวี

ภำพรวมกำรแข่งขันของธุรกิจทีวีดิจิตอลในปีท่ีผ่ำนมำยังคงเป็นไปอย่ำงดุเดือดเพื่อครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด แต่ละ
ช่องมีกำรปรับกลยุทธ์ต่ำง ๆ  เพื่อดึงดูดผู้ชม ทั้งกำรปรับรำยกำรให้น่ำสนใจอยู่ตลอดเวลำ และกำรใช้เม็ดเงินจ�ำนวนมำก
จัดหำคอนเทนต์หรือผลิตรำยกำรให้ตรงใจผู้ชม เพื่อสร้ำงคะแนนนิยม TV Rating ให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ด�ำเนินกำร
ช่องทวีสีำมำรถปรบัรำคำขำยสือ่โฆษณำทวีใีห้สงูขึน้ตำมไปด้วย โดยในปีทีผ่่ำนมำ ด้วยจดุแข็ง “หนงัดี ซรีีส์ดัง” ท�ำให้ช่อง 
MONO29 สำมำรถยืนอยู่ในอันดับที่ 3 และรักษำอันดับไว้ได้อย่ำงมั่นคงเกือบตลอดทั้งปี 

ส�ำหรับกลุ่มบริษัทโมโน มีช่องทีวีให้บริกำรอยู่สองช่องด้วยกันคือ ช่อง MONO29 และทีวีดำวเทียมช่อง MONO PLUS 
ซึ่งได้วำงแนวทำงและกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เร่ิมแรก ด้วยกำรน�ำเสนอคอนเทนต์ควำมบันเทิง ภำพยนตร์ ซีรีส์ และ
รำยกำรที่มีคุณภำพระดับโลกให้แก่ผู้ชมอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลำ 6 ปีที่ให้บริกำร ช่อง MONO29 ได้รับควำมนิยม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้หลำยช่องปรับกลยุทธ์หันมำซื้อภำพยนตร์เพื่อลงช่องมำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้สร้ำงควำม
สัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทำงกำรค้ำและสตูดิโอใหญ่ระดับโลกเพิ่มขึ้นอีกหลำยแห่ง จนกล่ำวได้ว่ำ MONO29 เป็นช่องที่มี
สัดส่วนกำรซื้อรำยกำรลิขสิทธิ์สูงที่สุดช่องหนึ่ง และมีกำรท�ำสัญญำซื้อขำยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่พิเศษกว่ำที่อื่นในลักษณะ
ที่เป็น First Premiere หรือกำรได้ออกอำกำศทำงโทรทัศน์บนช่องฟรีทีวีเป็นที่แรกทำงช่อง MONO29 ในแต่ละวัน เรำมี
ช่วง Premium Blockbuster ที่ฉำยภำพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูด หรือภำพยนตร์เอเชียชื่อดัง ที่สำมำรถดึงดูดผู้ชม
และสร้ำงเรตติ้งได้สูง เรำยังมีแคมเปญ “MONO29 จัดให้” เปิดโอกำสให้ผู้ชมร่วมโหวตภำพยนตร์ดังที่อยำกดูในช่วงวัน
หยุดผ่ำนโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ชมกับช่อง MONO29 ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับควำมสนใจจำกผู้ชม
อย่ำงมำก นอกเหนือจำกคอนเทนต์ควำมบันเทิงแล้ว ช่อง MONO29 ยังมีรำยกำร 29Shopping ตอบสนองกระแสนิยม
กำรชอ็ปป้ิงออนไลน์ ซึง่สำมำรถสร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้เพิม่ข้ึนเร่ือย ๆ  จำกธรุกิจ Home Shopping ทีก่�ำลังเตบิโต 
นอกจำกนี้ บริษัทยังค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจของผู้ชม โดยมีกำรวิเครำะห์ผังรำยกำรและกำรคัดเลือกคอนเทนต์ รวมทั้งใช้
ระบบประมวลผลอัตโนมัติติดตำมผลกำรตอบรับของผู้ชม ท�ำให้สำมำรถจัดสรรคอนเทนต์มำลงช่องในแต่ละรอบวันและ 
ช่วงเวลำได้อย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

กำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งของเทคโนโลยแีละเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็มีอทิธพิลต่อกำรใช้ชวีติของคนในสังคมอย่ำงมำก ทุกคน 
สำมำรถเข้ำถึงคอนเทนต์จำกอินเทอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ทโฟนได้อย่ำงรวดเร็ว สะดวกสบำย และมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวเพิ่ม 
ขึ้นเรื่อย ๆ  ธุรกิจด้ำนออนไลน์ของกลุ่มจึงได้พัฒนำและปรับรูปแบบกำรให้บริกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและตรงกับ 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตวัอย่ำงเช่น จำกพฤตกิรรมกำรดูโทรทศัน์ทีล่ดลงและเปลีย่นไปดูคอนเทนต์ออนไลน์ผ่ำนสมำร์ทโฟน 
มำกขึ้น บริษัทจึงได้พัฒนำแอปพลิเคชัน MONO29 เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์  
รองรับกำรเติบโตกำรใช้งำนผ่ำนสมำร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกให้กับผู้ที่ชื่นชอบภำพยนตร์ 
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สำมำรถรบัชมภำพยนตร์ในแบบ On-Demand สำมำรถเลอืกภำพยนตร์ทีช่อบและเปิดรับชมในเวลำทีต้่องกำร โดยปัจจุบัน  
กำรให้บริกำรในรูปแบบภำพยนตร์ On-Demand ผ่ำนอินเทอร์เน็ตก�ำลังเป็นที่นิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ ทำงบริษัทเล็งเห็นถึง
ควำมส�ำคัญของกำรให้บริกำรและควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มนี้ จึงได้เพิ่มบริกำร MonoMax ซึ่งมีจุดเด่นที่ ซีรีส์ หนัง 
กีฬำ ระดับพรเีมียมจำกท่ัวทกุมุมโลก ให้สมำชิกสำมำรถรับชมแบบไม่อัน้มำกกว่ำ 20,000 ชัว่โมง โดยสำมำรถรับชมได้ท้ัง  
2 ภำษำ มีบริกำรเสยีงพำกย์ภำษำไทย ทัง้นี ้ด้วยจดุเด่นด้ำนควำมเชีย่วชำญทำงเทคโนโลย ีท�ำให้บริษทัสำมำรถปรับธรุกิจ
มำสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลได้โดยง่ำย และเชื่อมโยงคอนเทนต์เข้ำกับแพลตฟอร์มต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ซึ่งนับเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบของบริษัท      

3. ความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย ท�าให้สื่อโฆษณาแบบ Display Ads ลดลง

ธุรกิจส่ือออนไลน์และธรุกจิสือ่ส่ิงพมิพ์ของบริษทัฯ ทีมี่รำยได้หลกัจำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads ได้รับผลกระทบ
จำกกำรเติบโตของโซเชียลมีเดีย จำกควำมนิยมในกำรใช้โซเชียลมีเดียท�ำให้เจ้ำของธุรกิจหันมำใช้โซเชียลมีเดียโปรโมท
สนิค้ำและบริกำรของตนเพิม่มำกขึน้ จงึท�ำให้กำรใช้โฆษณำแบบ Display Ads ลดลงเป็นอย่ำงมำก มีกระทบต่อรำยได้โดย
รวมของบริษทัฯ ดังนัน้ บริษทัฯ จงึได้ปรับกลยุทธ์กำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยกำรใช้แบรนด้ิงเดิมซึง่มีชือ่เสยีงและประสบกำรณ์
มำอย่ำงยำวนำนมำสร้ำงมูลค่ำ ด้วยกำรจบัมือพนัธมิตรต่ำงๆ จดักิจกรรมร่วมกนั เช่น สือ่ออนไลน์เวบ็ไซต์ Mthai ร่วมกับ
ภำครัฐและเอกชนจัดโครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ค่ำนิยมและควำมเป็นไทย “ไทยดีมีมำรยำท” หรือสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสำร 
BIOSCPOE ร่วมกับ ททท. และ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ดูหนังเท่ เสน่ห์กลำงแปลง (3 มิติ)” ที่จังหวัดพิษณุโลก 
หรือกำรรับจัดท�ำหนังสือให้กับสภำกรุงเทพมหำนคร และกิจกรรม GSB Campus Star All Star Talent 2019 ร่วมกับ
ธนำคำรออมสิน เป็นต้น เพื่อชดเชยรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำที่ลดลง

4. ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ด้ำนภำพยนตร์เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ในปีท่ีผ่ำนมำ มีกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภำพยนตร์ในหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งทำงบริษัทได้ตั้งหน่วยงำนกฎหมำย เพื่อด�ำเนินกำรทำง
กฎหมำยกบัผูท้ีน่�ำคอนเทนต์ของบรษิัทไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบัอนุญำต รวมถึงกำรน�ำระบบสำรสนเทศมำใช้ติดตำมและ
ตรวจสอบกำรละเมิดลิขสทิธิภ์ำพยนต์ของบริษทั ซึง่เป็นประโยชน์ในกำรค้นหำเวบ็ละเมิดลขิสทิธิต่์ำง ๆ  และเก็บหลักฐำน 
ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบัด�ำเนนิกำรทำงกฎหมำยกับผูล้ะเมิดลิขสทิธิ ์ส�ำหรบักำรป้องกนักำรถกูละเมิดลิขสิทธิจ์ำกภำยในนัน้ บริษทั
ได้เพิ่มระบบกำรจ�ำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งำนกำรเข้ำถึงคอนเทนต์ของบริษัทในทุกข้ันตอนของกำรจัดท�ำคอนเทนต์ และในส่วน
ของกำรเผยแพร่คอนเทนต์ผ่ำนทำงช่องดิจิตอลต่ำง ๆ บริษัทได้ใช้ระบบ DRM (Digital Rights Management) ซึ่งเป็น
ระบบที่ต้องเข้ำรหัสไฟล์ภำพ เสียง และวิดีโอ ก�ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและป้องกันกำรถูกคัดลอก  

ด้ำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำยนอก บริษัทได้ร่วมกับสมำพันธ์ภำพยนตร์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรวมกลุ่มกับ
ค่ำยภำพยนตร์ในประเทศไทย เพื่อวำงแผนและจัดท�ำระบบตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ์ พร้อมทั้งร่วมกันก�ำหนดนโยบำย
ระยะยำว เพื่อจัดกำรกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันทำง กสทช. และหน่วยงำนรำชกำรได้ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำ
กำรละเมิดลิขสิทธิ์มำกขึ้น มีกำรตั้งหน่วยงำนควบคุมดูแล และมีบทลงโทษที่ชัดเจน จึงคำดว่ำปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์
นั้นจะลดน้อยลง
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5. ความเสี่ยงในด้านการจัดการความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและคอนเทนต์ที่ส�าคัญ

แม้เทคโนโลยท่ีีปรับตวัอย่ำงรวดเรว็จะท�ำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเชงิธรุกิจ แต่ก็มีข้อเสยีทีต้่องระมัดระวงัในเร่ืองกำรร่ัวไหล 
ของข้อมูล และกำรเจำะระบบ บริษทัมีกำรจดักำรควำมปลอดภยัของข้อมูลด้วยกำรแยกข้อมูลทำงธรุกิจและไฟล์ภำพยนตร์
ต่ำง ๆ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แบบปิดท่ีอินเทอร์เน็ตภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ รวมทั้งควบคุมสิทธิ์กำรเข้ำถึงห้อง
ดังกล่ำวตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่เหมำะสมเท่ำนั้น ในส่วนของข้อมูลทั่วไป เช่น เอกสำรน�ำเสนอ ข้อมูลสถิติ แบบฟอร์ม ได้ใช้
ระบบคลำวด์ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนสำมำรถท�ำงำนนอกสถำนที่ได้ ท�ำงำนผ่ำนโทรศัพท์มือถือ หรือกำรให้
ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรน�ำเสนอเหล่ำนัน้ได้ด้วยกำรใช้รหสัลงทะเบยีน เพือ่ป้องกันข้อมูลร่ัวไหลสู่ภำยนอก นอกจำกนี้  
บริษทัยังได้ว่ำจ้ำงบรษิทัทีป่รึกษำด้ำนกำรวำงระบบป้องกนักำรเจำะระบบจำกภำยนอก เพือ่ยกระดับมำตรกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

คอนเทนต์หลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทโมโนคือภำพยนตร์และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ  ซึ่งในกำรท�ำสัญญำซื้อลิขสิทธิ์ 
คอนเทนต์ต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศจะก�ำหนดเป็นเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ ท�ำให้มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลีย่น ซ่ึงเป็นสิง่ทีย่ำกต่อกำรคำดเดำ เนือ่งจำกมีปัจจยัต่ำง ๆ  ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลีย่น   
ทั้งปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ นโยบำยกำรเงินและกำรคลัง ภำวะเศรษฐกิจโลก กำรคำดกำรณ์และกำร
เก็งก�ำไร เสถยีรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ และเม่ืออตัรำแลกเปล่ียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงก็จะส่งผลให้เกิด
ก�ำไรหรือขำดทุนได้ แม้ว่ำกำรควบคุมควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนจะไม่สำมำรถท�ำได้ แต่ทำงบริษัทได้ด�ำเนินกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนนี้ ด้วยกำรท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
(Forward FX) ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดซื้อระหว่ำงประเทศ และกำรช�ำระเงินต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรใช้เครื่องมือป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงแม่นย�ำยิ่งขึ้น

7. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร 

นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 65.32 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 50 เป็นเสียงข้ำงมำก สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง  
3 ใน 4 ของท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้บริษทัได้จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยมีบุคลำกรทีมี่ควำมรู้ควำมสำมำรถ ก�ำหนด
ขอบเขตกำรด�ำเนนิงำน กำรมอบอ�ำนำจแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำงชดัเจน มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำง ๆ 
ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึ จดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ำงบริษทัผูช้�ำนำญกำรจำกภำยนอก
ที่เป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึง
ควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

• เดือนมิถุนายน 2558 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ในคดีแพ่งและคดีอาญา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษได้อ่านค�าพิพากษาคดีแพ่ง
และคดีอาญาตามล�าดับ โดยได้มีค�าพิพากษายกฟ้องโจทก์

เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษท้ังคดีแพ่งและ 
คดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาคดีอาญายกฟ้องโจทก์ คดีจึงเป็น
ที่สิ้นสุด ปัจจุบันศาลฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีแพ่ง

รวมถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

• เดือนสิงหาคม 2561 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม ในคดีอาญา โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางประทับรับฟ้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น  
จึงไม่ได้บันทึกส�ารองส�าหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี  และมูลค่าหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบ 
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
รวมถึง ไม่มีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุม่บรษิทัโมโน โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ได้วางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษทัภบิาลท่ีดี ยดึม่ันคณุธรรม
และจรรยาบรรณธรุกิจ ค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยี และด�าเนนิงานโดยตัง้อยู่บนความรับผดิชอบต่อสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม 
บรษิทัสนบัสนนุในการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทัง้ร่วมมือกับเครือข่ายท้ังภาครัฐบาล และภาคเอกชน  
อันเป็นการสร้างรากฐานองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของสังคม

โดยคณะกรรมการบรษิทัได้วางแนวการด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมตามหลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุ่มบริษทัโมโน มุ่งม่ันในการพฒันาธรุกิจให้เจริญเตบิโต ควบคูกั่บการด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลักจริยธรรม ความเป็นธรรม  
เพือ่สร้างความเช่ือม่ันให้กับนกัลงทนุและผูถ้อืหุน้ โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัตทิัง้ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจภายใต้การเคารพ
ต่อกฎหมาย เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอย่างซือ่สตัย์สุจริต ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงมีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการท�างานอย่างมุ่งมั่น 
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษทัเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2559 และ
ในไตรมาสที่ 2/2562 ได้ผ่านการต่ออายุและรับรอง
การเป็นสมาชิกสมัยที่ 2 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี 
ท้ังน้ี บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะบริหารงานอย่างโปร่งใส และ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมาโดยตลอด 
โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัตใินการต่อต้านการทจุริต  
ซึ่งสื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน ผ่าน
เว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
กับพนักงาน และการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่

บริษัทสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตร่วมกับทางบริษัท เน้นย�้านโยบายให้และ 
รับของขวัญระหว่างคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งการท่ีบริษัทท�าธุรกิจด้านสื่อ จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการให้
ข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมด้านการต่อต้านการทจุริต ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน่ และหน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ 
เพือ่ช่วยสร้างจติส�านกึทีดี่ในเรือ่งดังกล่าว ส�าหรับช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน บริษทัมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเหน็  
หรือข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแสในพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
โดยในปี 2562 ไม่พบรายงาน หรือการกระท�าผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติต่อ 
ผูห้นึง่ผูใ้ด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรอืแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่กระท�าการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตวั  
พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน  มิให้เข้าข่าย
การกระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาค

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุม่บริษทัโมโน ให้ความส�าคัญกับพนกังานเป็นล�าดบัต้นๆ โดยดูแลทัง้การบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู ่สภาพแวดล้อม
การท�างาน สวัสดิการ การพฒันาฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการให้โอกาสการเตบิโตไปพร้อมองค์กร และปฏิบตัิ
ด้วยความเป็นธรรม  ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน รวมถึงการแจ้งการกระท�าความผิดที่เกิดในองค์กร  
โดยสามารถแจ้งผ่านผู้บงัคบับญัชาตามล�าดบัชั้น หรือผ่านฝ่ายทรัพยากรบคุคล คณะกรรมการบรษิัท เพื่อด�าเนินการ
หาข้อเท็จจริง และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบ 
ต่อสถานภาพการท�างาน

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษทัปฏิบัตภิายใต้ข้อก�าหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการจ้างงาน มีการ
จ่ายค่าตอบแทนตามทีต่กลง และพจิารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตังิานของพนกังาน ในส่วนของสวสัดิการ 
บริษทัสนับสนนุสวสัดิการด้านความม่ันคงและสุขภาพให้แก่พนกังานเตม็รูปแบบ อาท ิกองทุนส�ารองเลีย้งชพี ประกันชวีติ 
สขุภาพและอบัุตเิหต ุสปอร์ตคลับ สวัสดิการเงนิกูยื้ม งานเล้ียงสงัสรรค์ปีใหม่  รวมถึงกิจกรรมทีส่ร้างคุณธรรม จรยิธรรม  
อาทิ งานท�าบุญประจ�าเดือนเกิด งานช่วยเหลือสงัคมต่างๆ 
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บรษิทัมุ่งพฒันาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องกบักฎหมาย 
มาตรฐานสากล และข้อก�าหนดอ่ืนๆ ท่ีน�ามาประยกุต์เพือ่สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในท่ีท�างาน โดยบริษทัส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และถอืเป็นหน้าทีรั่บผดิชอบของพนกังานทกุคนทีจ่ะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน
ท่ีดีร่วมกัน 

 ทัง้นี ้ในปี 2562 ไม่ปรากฎว่ามีอัตราการเกิดอบัุตเิหต ุหรืออตัราการเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักถึง 
ความส�าคัญด้านบุคลากรเสมอว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความส�าเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนา
ให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป  
โดยบริษัทได้จัดรูปแบบการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้ 

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�างานจริง (Experience) เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้  
ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและท�าสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า  
On the job training ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor 
(แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ท่ีน�าเสนอ  
และความเชี่ยวชาญนั้นๆ ของผู้ถ่ายทอด

• การแลกเปลีย่นความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผูบ้งัคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน ได้แนะน�า (Coaching)  
และให้ค�าปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค�าแนะน�าในการท�างาน
ร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ตามความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ รวมถึงการสร้างเครื่องมือบริหาร
จัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อน�าไปต่อยอด 
การท�างานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 0.9 ล้านบาทและมีพนักงาน
เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 74.67% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น  
การแข่งขันแบดมินตัน “ทีวีสามัคคีคัพ ครั้งที่ 4”, การแข่งขันแบดมินตันภายใน “Mono Badminton Championship 
ครั้งที่ 2” และการแข่งขันบาสเกตบอลภายใน “Mono Street-Basketball 3x3” เป็นต้น
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุม่บริษทัโมโนให้ความส�าคญักับข้อมูลทีถู่กต้องเหมาะสม 
และพร้อมรับเร่ืองร้องเรียน ช่วยเหลือ แนะน�าการใช้งาน
บริการและแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษทัอย่างดีทีส่ดุ อาทิ ทมีขายและการตลาด หน่วยงาน  
Call Center เวบ็มาสเตอร์  เจ้าหน้าท่ีดูแลเพจโซเชยีลมีเดีย  
เป็นต้น 

ในฐานะผู้ให้บริการสื่อต่างๆ  บริษัทยังเป็นสื่อกลางในการ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร โครงการเพื่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมได้รับทราบและช่วยเหลือ รวมถึง

ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท�าความดีต่างๆ เช่น ช่วง “Big Hero พลังคนดี” ในรายการ “ทันข่าวเช้า” ซึ่งน�าเสนอ
เรื่องราวของบุคคลที่ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure 
Acknowledgement) ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจ�าปี 
2562 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ 

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 
บริษัทให้ความส�าคัญเร่ืองการน�าระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการท�างาน เพื่อลดต้นทุนและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างอุปนิสัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า รวมถึงการเข้า
ร่วมกิจการปลุกจิตส�านึกเร่ืองการอนุรักษ์ เช่น สนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คร้ังท่ี 40 จดัโดยชมรมอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สโมสรนสิติคณะสัตวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วันที่ 8-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ 
ในปีที่ผ่านมา ไม่มีธุรกิจใดในกลุ่มบริษัทที่ท�าให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ ยังคงเป็นพันธกิจส�าคัญข้อหนึ่งของบริษัท ในปี 2562 
บริษัทได้ด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยเน้นส่งเสริมด้านกีฬาบาสเกตบอล และการศึกษา ดังนี้

• โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 10 ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อ�าเภอกดุข้าวปุ้น 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนอาคารเรียนแก่โรงเรียนต่างๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

• โครงการ ซ่อม - สร้างสนามบาสเกตบอล คร้ังที ่5 ณ โรงเรียนบึงบรูพ์ อ�าเภอบึงบูรพ์ จงัหวัดศรีสะเกษ เพือ่ส่งเสริม 
สุขภาวะชุมชน และพัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอล

• โครงการ “มอบหน้าแป้นบาสเกตบอลทั่วประเทศ” โดยในปี 2562 ได้มอบหน้าแป้นบาสเกตบอล รวม 75 คู่
• กิจกรรม “Big Cleaning Day คืนพืน้ท่ีสู่ชุมชน” ภายใต้โครงการ “คูโบต้า พลงัใจสู้ภยัน�า้ท่วม” ความร่วมมือระหว่าง 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เพื่อร่วมฟื้นฟู เยียวยา 
ผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

• กิจกรรมบริจาคโลหิตกับ ซีรีส์ “รสริน ล่าแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
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• กิจกรรมสนัทนาการและบริจาคส่ิงของ อุปกรณ์การเรียนเพือ่น้องๆ ผูด้้อยโอกาส โรงเรียนในถ่ินทรุกันดาร ร่วมกับ 
รายการ “จานยักษ์” ทางเว็บไซต์ Seeme.me ในเครือกลุ่มบริษัทโมโน ณ โรงเรียนวัดฉัตรทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนบ้านกล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี

• งานท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาวัดทรายงาม และเพื่อการศึกษา - รักษานักบวชอาพาธ ณ วัดทรายงาม 
จังหวัดจันทบุรี

บริษทัได้ให้การสนบัสนนุช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศกึษา รวมถึงมูลนธิ ิชมรม 
สมาคม และองค์กรต่างๆ อาทิ

• โครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง จัดโดย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 
• โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีท่ี 29” จัดโดย ชุมนุมวิศวฯอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ
• โครงการค่ายผู้น�าเยาวชนต้นแบบ “เก่ง ดี มีจิตอาสา” ประจ�าปี 2562 จัดโดย เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ 

Youth for Next Step (องค์กรสาธารณประโยชน์) 
• โครงการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพครอบครัวเด็กก�าพร้า จัดโดย มูลนิธิอะมีรุลมุอมินีน เพื่อเด็กก�าพร้า 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
• โครงการแข่งขนัว่าความในศาลจ�าลอง ประจ�าปี 2562 จดัโดย ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลาง และองค์กรเครือข่าย
• โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งหุบป่าตาดมาราธอน คร้ังที่ 2 เทิดไท้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี  

ในรัชกาลที่ ๑๐ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี ,โรงพยาบาล และผู้พิการ
• สนับสนุนทีมกอล์ฟการกุศล การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ร่วมกับ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน 
• สนับสนุนทีมบาสเกตบอล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 
• สนับสนุนกิจกรรมของทีมจักรยาน ศูนย์ฝึกกีฬาวารีภิรมย์ (หนองจอก) ในปี 2562

ปี 2562 บริษัทได้ให้การสนับสนุนงานเดิน-วิ่ง ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนชมรมวิ่งโมโน (Mono Runner)  
ให้เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน อาทิ

• AMAZING THAILAND MARATHON  
BANGKOK 2019

• งาน CHONGKHO RUN 2019 
• งาน เดิน-วิ่งหุบป่าตาดมาราธอน ครั้งที่ 2  
• งาน Bangsaen42 Chonburi Marathon 2019
• งาน Aloha Run Pak Nam Pran 2019
• งาน Khaoyai Half Marathon 2019

• งาน Cold Night Run 2 (2019)
• งาน Give and Run “Fun 2 Share 2019”
• งาน Run For Heroes
• งาน Generali Selfie Run 2019
• งาน Active Run @ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2019  

“ วิ่งตามรอยประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 ปีที่1”
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัทโมโน ได้พัฒนาวงการกีฬาบาสเกตบอลประเทศไทย โดย บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 
ได้จัดตั้งสโมสรบาสเกตบอล และส่งทีม โมโน แวมไพร์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล  
“ASEAN Basketball League 2019-2020” (ABL 2019-2020) และจัดลีกการแข่งขันในประเทศ ร่วมกับเครือข่าย
พันธมิตรต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เล่นระดับเยาวชน ณ สนาม GSB Stadium 29 และปี 2562 บริษัทได้จัดท�าแอปพลิเคชัน  
“MONO VAMPIRE” และ TPBL เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมบาสเกตบอล

นอกจากนี้ ยังเปิดโครงการคลินิกบาสเกตบอล MONO BASKETBALL DREAM ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย  
เพื่อส่งรุ่นพี่ นักกีฬาทีมชาติ สอนการเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ให้กับน้องๆ
นักเรียนทั่วประเทศ ปี 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดโครงการทั้งหมด 16 ครั้ง รวมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,500 คน 
จากหลากหลายโรงเรียน อาทิ

• โรงเรียนธรรมมิสลาม มูลนิธิ จังหวัดนนทบุรี
• โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  

จังหวัดสมุทรสาคร 
• โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
• โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จงัหวัดสพุรรณบุรี
• โรงเรียนวัดป่าสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี
• โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย
• โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา
• โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
• โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
• โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

• โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดก�าแพงเพชร
• โรงเรียนบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
• โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
• โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี
• โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
• โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
• โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดอยุธยา 
• โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี
• โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

จังหวัดสระบุรี

ส�าหรับส่ือออนไลน์เว็บไซต์ Mthai.com จัดกิจกรรม 
ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเค้ียวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกวดหนังส้ัน “ไทยดี  
มีมารยาท” เพื่อสนับสนุนและส ่งเสริมให ้ เยาวชน  
ประพฤติตนตามหลักมารยาท และการใช้ภาษาไทย 
อย่างถูกต้อง และจัดกิจกรรมประกวดหนังสั้นร่วมกับ 
ส�านักงาน กสทช. ในโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น 5  
- สร้างสรรค์หรือท�าลายอยู่ที่ปลายนิ้ว” เพื่อสนับสนุนให ้
เยาวชน สร้างสรรค์หนังสั้นท่ีมีเนื้อหาในการรณรงค์  
หรือเตือนสติผู้ใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน

ท่านท่ีสนใจสามารถตดิตามรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมฉบับเตม็ได้จากแบบรายการแสดงข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
โดยรายละเอยีดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถตดิตามเพิม่เตมิได้ที ่www.mono.co.th/corporate-social-responsibility/
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	 	 	 :	 บริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	  : MONO

วันทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์	 :	 6	มิถุนำยน	2556

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงำน	 	 	 :		 200	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ทำวเวอร์	ชั้น	16	หมู่	4	ถนนแจ้งวัฒนะ	 
	 	 	 	 	 ต�ำบลปำกเกร็ด	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

ประเภทธุรกิจ	 	 	 :		 ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์	(Media	and	Content	Business)

เว็บไซต์		 	 	 :		 www.mono.co.th

โทรศัพท์		 	 	 :		 (66)	2502	0700

โทรสำร	 	 	 		 :			 (66)	2100	8148

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น	

ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบรษัิท				:										ทุนจดทะเบียน 486,299,997.50 บำท

									ทุนช�ำระแล้ว 347,105,403.80 บำท*

									หุ้นสำมัญจดทะเบียน 4,862,999,975 หุ้น

									หุ้นสำมัญช�ำระแล้ว 3,471,054,038 หุ้น*

									มูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท

*	ข้อมูล	ณ	31	ธันวำคม	2562
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ช่ือบรษัิท ประเภทธรุกจิ
จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด/เงนิลงทนุ	

สัดส่วนกำรถอืหุ้นสำมัญ
โดย	MONO	TECH		
และ/หรอืบรษิทัย่อย

บริษัท	โมโน	เจนเนอเรชั่น	จ�ำกัด ธุรกิจบันเทิง 9,820,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	ฟิล์ม	จ�ำกัด ธุรกิจภำพยนตร์ 8,710,000	หุ้น บริษัท	โมโน	เจนเนอเรชั่น	
จ�ำกัด	ถือหุ้น	100%

บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 20,200,000	หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ	96.53)

100%

บริษัท	โมโน	บรอดคำซท์	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 140,000,000	หุ้น บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	
จ�ำกัด	ถือหุ้น	100%

บรษิทั	โมโน	สปอร์ต	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
จ�ำกดั

ธุรกิจกีฬำ 25,000,000	หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ	72)

บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	
จ�ำกัด	ถือหุ้น	100%

บริษัท	โมโน	อินโฟ	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด ธุรกิจสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

80,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	ทรำเวล	จ�ำกัด ธุรกิจท่องเที่ยว 4,000,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	มิวสิค	จ�ำกัด ธุรกิจเพลง 270,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	เรดิโอ	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อวิทยุ 2,000,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	เรดิโอ	บรอดคำซท์	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อวิทยุ 100,000	หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ	25)

100%

บริษัท	โมโน	ทำเลนท์	สตูดิโอ	จ�ำกัด ธุรกิจบริหำรศิลปิน 80,000	หุ้น 100%

บริษัท	ทีโมเมนต์	จ�ำกัด ธุรกิจภำพยนตร์ 2,000,000	หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ	57.50)

100%

บริษัท	โมโน	เพลย์	จ�ำกัด ธุรกิจเกม 350,000	หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ	35.71)

100%

บริษัท	โมโน	แอสโทร	จ�ำกัด ธุรกิจกำรพยำกรณ์ 50,000	หุ้น 100%

Mono	Technology	Hong	Kong	Limited ลงทุนในสำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน

25,000,000	หุ้น 100%

บรษัิท	ไทย	โปรเฟชช่ันแนล	บำสเกตบอล		
ลกี	จ�ำกัด	(บริษัทร่วมทุน)

ธุรกิจให้บริกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำ

9,474	หุ้น บริษัท	โมโน		สปอร์ต	
เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ำกัด		

ถือหุ้น	31.66	%
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ช่ือบรษัิท ประเภทธรุกจิ
จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด/เงนิลงทนุ	

สัดส่วนกำรถอืหุ้นสำมัญโดย		
MONO	TECHและ/หรอืบรษัิทย่อย

บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจกำร

PT.	Mono	Technology		
Indonesia

อยู่ระหว่ำงกำร 
ช�ำระบัญชี

10,000	หุ้น บริษัท	โมโน	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ถือหุ้น	99% 

บริษทั	โมโน	เจนเนอเรชัน่	จ�ำกัด	 
ถอืหุน้	1%

บริษัทที่ช�ำระบัญชี

Mono	Technology	Vietnam		
Company	Limited

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

100%

ที่ตั้งส�ำนักงำน

บริษัท	โมโน	เจนเนอเรชั่น	จ�ำกัด 200	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ทำวเวอร์	ชั้น	31	หมู่	4	ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�ำบลปำกเกร็ด	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120	 
โทรศัพท์	(66)	2502	0700	โทรสำร	(66)	2100	8148

บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่
200	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ทำวเวอร์	หมู่	4	ถนนแจ้งวัฒนะ	 
ต�ำบลปำกเกร็ด	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120 
โทรศัพท์	(66)	2502	0700	โทรสำร	(66)	2100	8148

ส�ำนักงำนสำขำ
29/9	หมู่	4	ถนนชยัพฤกษ์	ต�ำบลบำงพลับ	อ�ำเภอปำกเกร็ด	 
จงัหวดันนทบุรี	11120

บริษัท	โมโน	ทรำเวล	จ�ำกัด 200	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ทำวเวอร์	ชั้น	16	หมู่	4	ถนนแจ้งวัฒนะ	 
ต�ำบลปำกเกร็ด	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120 
โทรศัพท์	(66)	2502	0700	โทรสำร	(66)	2100	8148

บริษัท	โมโน	ฟิล์ม	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	บรอดคำซท์	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	สปอร์ต	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	อินโฟ	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	มิวสิค	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	เรดิโอ	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	เรดิโอ	บรอดคำซท์	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	ทำเลนท์	สตูดิโอ	จ�ำกัด

บริษัท	ทีโมเมนต์	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	เพลย์	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	แอสโทร	จ�ำกัด

200	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ทำวเวอร์	หมู่	4	ถนนแจ้งวัฒนะ	 
ต�ำบลปำกเกร็ด	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120 
โทรศัพท์	(66)	2502	0700	โทรสำร	(66)	2100	8148

บริษัท	ไทย	โปรเฟชชั่นแนล	บำสเกตบอล		
ลีก	จ�ำกัด

29/7	หมู่	4	ถนนชัยพฤกษ์	แขวงบำงพลับ 
อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120
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ที่ตั้งส�ำนักงำนต่ำงประเทศ

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

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย	์ 	 	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด 
	 	 	 	 	 	 93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง 
	 	 	 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10400 
	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	 (66)	0	2009-9000,	(66)	0	2009-9999 
	 	 	 	 	 	 โทรสำร	 	 (66)	0	2009-9991

ผู้สอบบัญช	ี 	 	 	 :	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด 
	 	 	 	 	 	 193/136-137	อำคำรเลครัชดำ	ชั้น	33	 
	 	 	 	 	 	 ถนนรัชดำภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	 
	 	 	 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10110 
	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	 (66)	0	2264-9090 
	 	 	 	 	 	 โทรสำร	 	 (66)	0	2264-0789-90

ที่ปรึกษำกฎหมำย	 	 	 :	 บริษัท	เสรี	มำนพ	แอนด์	ดอล์ย	จ�ำกัด 
	 	 	 	 	 	 21	ซอยอ�ำนวยวัฒน์	ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย	แขวงสำมเสนนอก 
	 	 	 	 	 	 เขตห้วยขวำง	กรุงเทพมหำนคร	10310 
	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	 (66)	0	2693-2036 

	 	 	 	 	 	 โทรสำร	 	 (66)	0	2693-4189
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2562 

ทุนจดทะเบียน   : 486,299,997.50   บาท 

ทุนช�าระแล้ว    : 347,105,403.80 บาท 

หุ้นสามัญจดทะเบียน   : 4,862,999,975 หุ้น

หุ้นสามัญช�าระแล้ว   : 3,471,054,038 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2561 - 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 486,299,997.50 บาท และทุนช�าระแล้ว 347,102,965.80บาท ทั้งนี้  
ณ วนัที ่22 ตลุาคม 2562 บรษิทัมีทนุช�าระแล้วเพิม่ขึน้ 2,438 บาท เนือ่งมาจากการใช้สทิธแิปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) จ�านวน 24,021 หน่วย คิดเป็นหุน้สามัญ 24,380 หุน้ ท�าให้บริษทัมีทนุช�าระแล้วเป็น 347,105,403.80 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด  10  รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มีดังนี้ 

รายช่ือผูถ้อืหุ้น จ�านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละของจ�านวนหุ้นท้ังหมด

1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,231,361,980 64.29

2. นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 65,000,000 1.87

3. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 58,957,500 1.70

4. นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ 45,000,000 1.30

5. นางลลนา ธาราสุข 42,275,900 1.22

6. น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม 38,524,800 1.11

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

8. นาย นิพนธ์ ลีละศิธร 26,800,000 0.77

9. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 25,650,000 0.74

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 20,561,848 0.59

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 880,077,630 25.35

รวม 3,471,029,658 100.00
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ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (MONO-W1) จ�านวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 14 หุน้สามัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบส�าคญัแสดงสิทธ ิวนัทีอ่อกใบส�าคญั
แสดงสิทธิ 17 ตุลาคม 2557 โดยมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิปัจจุบัน 2.464 บาท/หุ้น 
และอัตราการใช้สิทธิปัจจุบัน 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 1.015 หุ้นสามัญ  ทั้งนี้ ในปี 2557 – 2562 มีจ�านวนใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 147,673,565 หน่วย ซึ่งเม่ือวันครบก�าหนดอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ หรือวันใช้สิทธ ิ
ครั้งสุดท้าย 17 ตุลาคม 2562  มีจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือ 1,352,329,062 หน่วย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารองตามกฎหมาย  
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด�ารงเงิน
ไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจ�าป ี
ของบริษัท  ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ
บรษิทัมีอ�านาจอนมัุตใิห้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเหน็ว่าบริษทัมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นนัน้ได้ แล้วรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ส�าหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ารอง 
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของสภาพธรุกิจ เช่น พจิารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบริษทัย่อยนัน้ๆ  
เป็นต้น ท้ังนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ของแต่ละบริษัทย่อยนั้น

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 ท่าน โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายชื่อ
กรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุมท้ังหมด 

1. นายพิชญ์ โพธารามิก* ประธานกรรมการ 
(ลาออกวันที่ 17 กันยายน 2562)

4/4

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต** ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
(เริ่มด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 6 พฤศจิกายน 2562)

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

7/7
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รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุมท้ังหมด 

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7/7

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

7/7

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 7/7

6. นายซัง โด ลี กรรมการ และกรรมการบริหาร 7/7

7. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 7/7

8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7/7

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7/7

* นายพิชญ์ โพธารามิก ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 17 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ แสงวิชัยภัทร  
เป็นกรรมการแทน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

** นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ  
ซึ่งนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ขอลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออกจากต�าแหน่ง ดังนี้

1. นายปรีชา ลีละศิธร จากต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

นายนวมินทร์ ประสพเนตร  นายซัง โด ลี  นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการสองในสี่คน 
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท  



รายงานประจ�าปี 256260

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 
ในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ ให้จบัสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น  
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายที่เป็นตัวเงิน  
และไม่ใช่ตัวเงิน แผนการด�าเนินงานระยะสั้น กลาง ยาว และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามท่ี 
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�า โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
และศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ

2. ก�ากับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

3. มอบหมายอ�านาจการบรหิารให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรือบุคคลอืน่ใด ซึง่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด รวมถึงพิจารณาแบ่งบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการด�าเนินงานและ 
งบประมาณของบริษัท     

5. ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่าการท�ารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ และมีการป้องกันความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อบริษัท 

6. ด�าเนินการให้มีการน�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ จัดท�างบการเงิน ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้อบบัญช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ�าปี เพือ่พจิารณาอนมัุติ
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8. จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น 
ลายลักษณ์อักษร สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย  
ซึ่งด�าเนินการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี

9. จดัท�ากฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ซึง่ระบุหน้าที ่ความรับผดิชอบของกรรมการ และอนมัุตกิฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

10. พจิารณาอนมัุตแิต่งตัง้บุคคลทีมี่คุณสมบัตแิละไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้าม ตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญตับิริษทัมหาชน
จ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีมี่การแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่อกตามวาระ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย
อ่ืนใด และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ

12. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ

14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

15. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารของบรษิทัเข้าร่วมหลักสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
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ผู้บริหาร

โดยในปี 2562 คณะผู้บริหาร มีจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

รายช่ือผูบ้รหิาร ต�าแหน่ง

1. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เริ่มด�ารงต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด�ารงต�าแหน่งถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562)

2. นาย ซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลาออกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562)

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5. นายจิรประวัติ บุณยะเสน ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

6. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารส�านักงาน

7. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

8. นายธีรศักดิ์ ธาราวร ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

*   นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มีจ�านวน 8 ท่าน

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็น
เลขานกุารบริษทั เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ี
ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยเลขานกุารบริษทัมีหน้าท่ีหลักในการจดัท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�าโดย
กรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น

ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน์ ด�ารงต�าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี คือ  
นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฎิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ารงอยู่แต่ละ
คณะในอตัราทีเ่หมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทน และน�าเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
และก�าหนดค่าบ�าเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2561) ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      

• ประธานกรรมการ    ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  70,000 บาท

• รองประธานกรรมการ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  50,000 บาท

• ผู้ช่วยประธานกรรมการ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  30,000 บาท

• กรรมการ/กรรมการอิสระ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  20,000 บาท

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  20,000 บาท

• กรรมการตรวจสอบ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  10,000 บาท

• ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ  20,000 บาท

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ  10,000 บาท
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โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายปี
เบ้ีย

ประชุม1)

บ�าเหน็จ
กรรมการ

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ  
(ม.ค. – 16 ก.ย.)

597,333 - - - 597,333

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ  
(พ.ย. - ธ.ค.)

กรรมการอิสระ  
(ม.ค. - ต.ค.)

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(ม.ค. - ต.ค.)

และกรรมการสรรหาฯ  
(2 ครั้ง) 

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

3. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ 360,000 - - - 360,000

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการ 240,000 - - - 240,000

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ 240,000 - - - 240,000

6. นายซัง โด ลี กรรมการ 240,000 - - - 240,000

7. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 240,000 - - - 240,000

8. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาฯ

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

9. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาฯ

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

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

หมายเหตุ  1)  ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

             2)   ทางบริษัทไม่ได้มีการก�าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
                และไม่มีการก�าหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�านวน 9 ราย ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 26.45  ล้านบาท  

ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม
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2)  ค่าตอบแทนอื่น  

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  - ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษทัได้จดัตัง้กองทุนส�ารองเล้ียงชีพเม่ือวันที ่20 มกราคม 2549 ภายใต้การจดัการของบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
ทิสโก้ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัท
ในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต�่าร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ
เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท 
โดยอ้างอิงอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์  และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
ส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 9  ราย ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562  เท่ากับ 1.22  ล้านบาท    

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทน
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บุคลากร

จ�านวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น  1,011 คน ซึ่งบริษัท
และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน  รวมเป็นเงินจ�านวน  542 ล้านบาท   โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ  
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หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 59
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 4

หน่วยงานสนับสนุน

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 14

กลุ่มปฏิบัติการ 12

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร 21

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 20

ฝ่ายบริหารส�านักงาน 38

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 19

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ 4

บริษัทในเครือ 813

จ�านวนพนักงานรวม (คน) 1,011

ท้ังนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบาย 
ด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฎบิัติต่อเเรงงาน 
อย่างเป็นธรรม
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การก�ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ
ท่ีมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
มาโดยตลอด โดยมีการวางนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธรุกจิ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
และมีการทบทวนทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ตามแนวทางจากหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมถึงการทบทวนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เก่ียวกับ 
หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีมีการปรับปรุง 
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
ผ่านทางส่ือประชาสมัพนัธ์ภายในบริษทัทุกประเภท เวบ็ไซต์ รวมถงึการจดักิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรมปฐมนเิทศ
และหลกัสูตรอ่ืนๆ และมีการตดิตามการปฏิบัตผ่ิานหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากับดูแล ซึง่มีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม�่าเสมอ 
นอกจากนี ้ยังให้ความส�าคัญกับนโยบาย แนวปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ การประเมินความเส่ียง ตดิตาม
ตรวจสอบระบบการท�างานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ทั้งนี้  ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 อยู่ในระดับดีเลิศ 
หรือ 5 ดาว และยังได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทมุ่งเน้น มีดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2. กรรมการบริษทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความทุม่เท รับผดิชอบ ระมัดระวงั ซือ่สตัย์สจุริต ภายใต้ 
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. ตระหนักถงึความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลให้บรษิัท มรีะบบการบรหิารจัดการทีด่ ีก�าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ นโยบายการด�าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล ตลอดจนดูแลการรายงานผล 
การด�าเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

4. ด�าเนินการให้มีโครงสร้างการจดัการบริษทัท่ีชดัเจน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสม เพือ่ช่วย
กล่ันกรองงานอย่างรอบคอบ ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และฝ่ายจัดการ มีการ 
แบ่งแยกหน้าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

6. พิจารณารายการที่เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และถือประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส�าคัญ
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7. ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บริษัทกับผู้ถือหุ้นที่สะดวก

8. ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน ค�านึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน นอกจากนี้ พิจารณาถึง สภาพแวดล้อม และการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกจิอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า

9. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

10. ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

11. สร้างค่านยิมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จติส�านกึอนัดีงามด้านต่างๆ แก่พนกังาน สือ่สารให้เข้าใจในทศิทางเดยีวกัน 
ปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายก�ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส�าคัญ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทัให้ความส�าคัญกับสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุราย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย นกัลงทนุ สถาบัน หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาติ   
และได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่  
การได้รับส่วนแบ่งในก�าไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน  การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท  
การได้รับข้อมูลบริษทัอย่างเพยีงพอถกูต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธลิงคะแนนในเร่ืองท่ีส�าคัญๆ ของบริษทั เป็นต้น โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้ประเด็นหรอืวาระส�าคัญ ทีมี่ผลต่อทิศทางของธรุกิจ หรือตามท่ีกฎหมายก�าหนด ผ่านการ
พจิารณาและ/หรอือนมัุตโิดยผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส�าคัญของบริษทั

2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิและการพิจารณาวาระการประชุม ประกอบด้วย รายละเอียด
วาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะในรูป
แบบที่สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้
เข้าประชุมแทน ข้อมูลเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทส�าหรับ
การประชุม ขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน 
ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ
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วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และ
สถานท่ีประชมุ ทีเ่ดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนทีช่ดัเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้าถงึ บรษิทัเปิดให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบียน 
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง และจัดช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอากรแสตมป์ 
และน�าเทคโนโลยรีะบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนบัคะแนน และการแสดงผล เพือ่ความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�า

2. คณะกรรมการบรษิทัดูแลไม่ให้มีการกระท�าใด ในการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชมุ หรือสร้างภาระให้ผูถ้อืหุน้จนเกินควร  
ทัง้นี ้ไม่มกีารก�าหนดใหผู้ถ้ือหุน้ หรอืผู้รับมอบฉันทะตอ้งน�าหลกัฐานแสดงตนเกนิกว่าแนวทางปฏบิตัิของหนว่ยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจ�านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที ่
มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท  โดยบริษัท
จดัแยกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละเรือ่งอย่างชดัเจน รวมถงึ การลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการ ได้มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการ 
นับคะแนนเสียง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย

4. ประธานกรรมการ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคับบริษัท  
โดยจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพยีงพอ ด�าเนนิการประชมุอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ระหว่างการประชมุเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการ
ทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส�าคัญ เช่น การท�ารายการที่เก่ียวโยง การท�ารายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด�าเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม และน�าผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงท่ี 
ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน
วันท�าการถัดจากวันประชุม

2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและ 
นับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ บันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบ ชื่อผู้ถามผู้ตอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่ระเบียบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และส่งค�าถามเก่ียวกับบริษทัได้ล่วงหน้าก่อน
การประชมุผูถ้อืหุน้ โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่หลกัเกณฑ์การให้สทิธผิูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพือ่บรรจุ
เป็นวาระการประชุม และการส่งค�าถามล่วงหน้า เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท 



รายงานประจ�าปี 256270

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลกัเกณฑ์การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการ เผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู ้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้องให ้
ความยินยอมในการเสนอช่ือ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวน 
การสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

3. ด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบียบวาระท่ีแจ้งไว้ในหนงัสือเชญิประชมุเสมอ และมีนโยบายทีจ่ะไม่เพิม่ระเบียบวาระ
การประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 โดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และ
ส�านักงาน ก.ล.ต. โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระท�าการใดๆที่จ�ากัดสิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

5. ก�าหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพ ปฏิบัติตามนโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

6. มีการจดัการข้อมูลทีอ่าจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ โดยไม่ให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเตอืน กรรมการและผูบ้ริหาร ต้องระงบัการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรอบ
ระยะเวลา และก่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส�าคัญทีมี่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพือ่ความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้

7. ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู ต้องรายงานการถอืหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนท่ีด�ารงต�าแหน่งอยู ่เม่ือ
เข้ารับต�าแหน่งภายใน 30 วันท�าการ และต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วง
หน้าก่อนท�าการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมาย เพือ่รายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ทกุคร้ัง
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 

8. ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานกุารบริษทั เพือ่ให้คณะกรรมการพจิารณาธรุกรรมท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ เว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น 

9. ดูแลการจดัการและตดิตามรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ก�าหนดแนวทางปฏิบัตใินการท�ารายการ ให้
เป็นไปตามขั้นตอนด�าเนินงาน หลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทีเ่ข้าข่ายต้องขออนมัุตจิากผูถ้อืหุน้ จะมีการชีแ้จงรายละเอยีดเหตผุลของการท�ารายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการท�ารายการ ตามข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม 
บริษัทมีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่ม 
ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน 
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ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษทัเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญท้ังข้อมูลทางการเงนิ และข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผูถ้อืหุน้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์  
การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทั การประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ การจดัท�า Press Release หรือการจดัส่งจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทเน้นให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อน�าเสนอต่อลูกค้า 
ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเร่ืองท่ีลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อ
แนะน�า

พนักงาน

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ และสอดคล้องกบัสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดยีวกนั มกีารดแูลด้านสภาพแวดล้อม
และสุขอนามัยในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึง
คู่มือพนักงาน ซึง่ระบุข้อก�าหนดเก่ียวกบัระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�างาน รวมถงึนโยบาย และจรรยาบรรณ ท่ีพนกังาน
พงึปฏิบัต ิและจดัให้มีสวัสดิการต่างๆท่ีพนกังานพงึได้รับมากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด อาทิ การประกันสขุภาพ และประกัน
ชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้
พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเช่ียวชาญ 
และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อก�าหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ข้อก�าหนด และ 
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชขีองสถาบนัต่างๆ การสมัมนาความรู้เกีย่วกับ 
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

เจ้าหนี้

บรษิทัถอืปฏิบัตติามสญัญา และเงือ่นไขต่างๆทีมี่ต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ในการบรหิารเงนิกู้ยมืให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
การใช้ การช�าระคืนเงินกู้และดอกเบ้ียตามก�าหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือ 
ให้กับเจ้าหนี้ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้  
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

คู่ค้า

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกัน
ไว้อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับคู่ค้าและมีการก�าหนดข้ันตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ใน
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
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คู่แข่งทางการค้า

บริษทัเน้นด�าเนินธรุกิจภายใต้กตกิาของการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม ด�าเนนิธรุกจิบนการแข่งขนัเสรี ประพฤตติามกรอบกตกิา
บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่ง
โดยใช้ข้อมูลท่ีบิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือ
ความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน

องค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�าหนดโดยองค์กรที่ก�ากับดูแล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์  ส�านักงาน 
ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหน่ึงในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริม
การเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส�านึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็ สร้างสงัคมทีด่ ีอนรุกัษร์กัษาสิง่แวดล้อม และตระหนกัถงึการใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตาม วัดผลความคืบหน้าและความส�าเร็จของโครงการ
ในระยะยาว รวมถึงบริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ส�านักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น  
โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท�าความ
เข้าใจ และปฏิบัตติามนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธรุกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�าหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีจะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษ
ทางวินัยส�าหรับด�าเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส�าหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ รวมถงึการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทจุริตหรือประพฤตมิิชอบของบคุคลในองค์กร 
(Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการท่ีดี   
โดยช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทางได้แก่
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1. โทรศัพท์

2. โทรสาร

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

4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท

5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

และเพือ่สร้างความม่ันใจให้แก่ผูร้้องเรยีน และผูแ้จ้งเบาะแส บรษิทัให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลบั 
และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านั้น และส�าหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง  
มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�างาน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 
และบริหารงานของบริษทั อนัจะท�าให้สญูเสยีทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานกุารบริษทั จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาข้อร้องเรียนหรือค�าถามเฉพาะเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทหรือเร่ืองท่ี
เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะท�าให้บริษัทเสียหายหรือสูญเสียประโยชน ์
ที่พึงจะได้รับ

(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�าเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่ก�าหนดไว้แล้ว

(ง) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับรายการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการที่เก่ียวโยง 
(Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์

(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

(ช) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดเพิ่มเติม
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

บริษัทให้ความส�าคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในด้าน 
ของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินของบริษัท

1. ดูแลให้มีระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิ การเปิดเผยงบการเงนิ ต้องผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชรัีบอนญุาต 
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏิบัตท่ีิเก่ียวข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจ�าปี แบบ 56-1  
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลส�าคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ  
ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละ
รอบระยะเวลาการด�าเนินงาน

2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพจิารณาถึง ผลการประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน ความเหน็
ของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

3. เปิดเผยข้อมูลทีมิ่ใช่ทางการเงนิ อนัประกอบด้วย การปฏิบตัติามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัตติามนโยบายต่างๆ 
อาท ินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรยิธรรมทางธรุกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน การบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ การปฏิบัตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยี การเคารพสทิธิ
มนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะน�าไปสู่
การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว

4. ดูแลกรรมการแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5. สนบัสนนุให้มีบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัท�าและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ และพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

6. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่ามีโครงสร้าง
การด�าเนินงานท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการถือ
หุ้น ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรืออ�านาจในการควบคุมบริหารกิจการ ให้พิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 

7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ โดยน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

8. มีช่องทางให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถตดิต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอสิระ หรอืเลขานกุารบริษทั ส�าหรบัข้อมูล
เรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การก�ากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น

การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท

1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ  
หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการช�าระหนี้ ให้มีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง 
เจ้าหนี ้ทัง้นี ้การตดัสนิใจใช้วธิกีารใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล และให้รายงานสถานะการตดิตามแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

3. การเสนอความเหน็หรอืรายการใดๆ ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้อนมัุต ิดูแลให้มีการพจิารณาอย่างรอบคอบเพือ่ไม่ให้กระทบ
ต่อความต่อเนื่องของการด�าเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถในการช�าระหนี้

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

1. บรษิทัได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิและบัญชี
ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
นักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
และทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด�าเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• ปี 2562 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน�าเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทาง
ในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้

 » การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 2 ครั้ง

 » งานแถลงข่าวการเข้ารับต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ เพื่อแถลงทิศทางการด�าเนินธุรกิจ และ
กลยุทธ์ต่อสื่อมวลชน

• จดหมายข่าวที่น�าเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท

• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th

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

• Email : ir@mono.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

1. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
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ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการไม่อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน  
(ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทกุราย นบัต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารลงมา) และกรรมการ
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 5 คน ซึง่ในจ�านวนนี ้มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอสิระและด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ  
ส�าหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีการ
ตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 
3 ของจ�านวนกรรมการบริษทัท้ังหมด ท�าให้เกดิการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพจิารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทาน
การบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ก�าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวน 1 ใน 3 ถ้าจ�านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง  กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อกีได้โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

• ตาย

• ลาออก

• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธ ิ
ออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมีสทิธอิอกเสียง

• ศาลมีค�าสั่งให้ออก

3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน

5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะมาจากการคดัเลือก
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. สนับสนุนให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท 
อย่างเพียงพอ
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7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัท
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มีเลขานกุารบริษทั โดยมีคณุสมบัตแิละประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจดัการประชมุคณะกรรมการ เอกสารส�าคญั
ต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจ�าปี และเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 คณะอนุกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และ 
ได้ก�าหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�าหนดนโยบายและตัดสินใจการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองเร่ืองต่างๆที่จะน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็น
ชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ 
โดยแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
โดยเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม 
ผูถ้อืหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหวัหน้าและผูน้�าคณะผูบ้ริหารของบริษทัรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท ให้
มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีมี่ความเหมาะสม และมีประสทิธผิล รวมถึงการปฏิบัตหิน้าทีต่่างๆ ตามทีก่�าหนดในระเบยีบหรือนโยบาย
ของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เห็นสมควรด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท และน�าเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือน�าเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม 
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการจะต้องน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง



รายงานประจ�าปี 256278

2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอสิระ และสมาชกิของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล และ 
การบริหารงานประจ�าวนัออกจากกนัอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัท อันเป็นผล
มาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�าการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ 
ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกตปิระจ�าวัน แต่ให้การสนบัสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิธรุกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม�่าเสมอ ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้
กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การท�า
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และก�าหนดวาระ
ประจ�าของแต่ละคร้ังไว้ชดัเจน เช่น การพจิารณาอนมัุตงิบการเงนิทีผ่่านการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผูส้อบบัญชี  
เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกัน 
พิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดท�ารายงานผล 
การด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับควบคุมและดูแลการปฎิบัติ
งานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

2. จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่าท่ีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด

3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าท่ีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ 
โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้น�าเรื่องอภิปรายกันใน
ที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5. กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถจดัให้มีการประชมุ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม  
โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึง 
ผลการประชุม
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6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานกุารบริษทั รวมถงึผูบ้ริหารทีไ่ด้รับมอบหมายในเร่ืองนัน้ กรณจี�าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเหน็อสิระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. ส่งเสริมให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

8. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบ 
การตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษทัสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฎิบัตงิาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพือ่ปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนนิงาน   
ทั้งนี้  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก�าหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน 
โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกส้ินปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
รับทราบและปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้

1)   การประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยน�าแนวทางจากตลาดหลักทรพัย์มาปรับใช้ให้เหมาะสม 
กับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่จะน�าไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการให้มีประสทิธภิาพมากขึน้ 
โดยมีหัวข้อในการประเมิน  ดังต่อไปนี้ 

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การท�าหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

โดยในปี 2562 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 95.52%

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
โดยก�าหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายก�ากับดูแลกิจการ  
จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

• คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

• การก�าหนดกลยุทธ์ ก�ากับดูแล และติดตามการด�าเนินงาน

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยในปี 2562 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 96.69%
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3)  การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจ�า
ทุกปี เพือ่ให้สามารถสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการบรษิทั โดยในปี 2562 มีผลการประเมินของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่ากับ 96.76%

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการก�าหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี  
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ประเมินตนเอง 
และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เพื่อน�าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

• ความเป็นผู้น�า

• การก�าหนดกลยุทธ์

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับภายนอก

• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

• การสืบทอดต�าแหน่ง

• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

• คุณลักษณะส่วนตัว

• การพัฒนาตนเอง

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของ
กรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรือผู้ถือหุน้ 
ต่อไป โดยพจิารณาแต่ละรปูแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่และค่าตอบแทนตามผลด�าเนนิงาน 
ของบริษัท

2. ค่าตอบแทนกรรมการพจิารณา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั และเปรียบเทียบกับระดับ
ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการ
ด�ารงอยู่ในแต่ละคณะ เป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม 
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3. คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่จูงใจส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของธรุกิจ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการส่ือสารเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า ตดิตาม
ผลการด�าเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการด�าเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงานของพนักงาน  
อายงุาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

1. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ�าปี  
เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ อย่างน้อยกรรมการ
บริษัท จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ก�าหนด

สรุปการอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ปี 2562

• นายคมศักด์ิ  วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้รับผิดชอบสูงสุดใน 
สายงานบัญชีและการเงิน

ล�าดับ หลักสูตร ประเภท

1 Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
รุ่น 8/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อบรมภายนอก

2 สังเกตุ รู้ทัน ประเมินความเสี่ยงงบการเงินเบื้องต้น อบรมภายใน

• นางสาวปวณีา พนูพฒันสขุ ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ และผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

ล�าดับ หลักสูตร ประเภท จ�านวนช่ัวโมง

1 สังเกตุ รู้ทัน ประเมินความเสี่ยงงบการเงินเบื้องต้น อบรมภายใน 3

2 TAS 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อบรมภายใน 3

3 TAS 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น

อบรมภายใน 3

4 TAS 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด

อบรมภายใน 3

5 TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า อบรมภายใน 3

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หลักสูตรอบรมภายในข้างต้นมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จ�านวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรเป็นไปตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด
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2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ  
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด�าเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการด�าเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการเข้า
รับการอบรมหลักสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการ เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ในฐานะกรรมการ และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

3. ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (succession plan) จดัให้มีการหมุนเปล่ียนงานทีไ่ด้รบัมอบหมายตามความถนดั 
ของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
จะก�าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกท้ัง

เป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากขึ้นและสามารถท�างานแทนกันได้

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต * ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

5/5

2. นายปรีชา ลีละศิธร ** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3 กุมภาพันธ์ 2563)

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการตรวจสอบ 5/5

*  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง

1. นายปรีชา ลีละศิธร จากต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอ  ท่ีจะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้  
คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ 
เหตอ่ืุนใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้บุคคลทีมี่คุณสมบัตคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ
อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วย  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษทั

6. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผย 
ในรายงานประจ�าปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนครั้งการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

• พจิารณาขอบเขตการปฏิบัตงิาน แผนตรวจสอบประจ�าปี และงบประมาณ รวมท้ังบคุลากรว่า เหมาะสม สอดคล้อง
กับขอบเขตการปฏิบัตงิาน และเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุงานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต

9. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

10. รายงานสิ่งท่ีตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• เร่ืองร้องเรียน หรอืการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรอืมีสิง่ผดิปกต ิหรือมีความบกพร่องทีส่�าคญัในระบบการควบคุม
ภายใน

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์

11. ด�าเนนิการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการของบริษทัย่อย เท่าท่ีได้รับการมอบหมาย 
หรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
มาร่วมประชมุหารอื ช้ีแจง หรอืตอบข้อซกัถามในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
เป็นครัง้คราวในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั การขอให้พนกังานของบริษทัส่งเอกสารหลักฐานเกีย่วกับกิจการของ
บริษทัเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพือ่ให้การปฏิบัตงิานภายใต้หน้าท่ีความรับผดิชอบส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนกังานหรือลูกจ้างของบริษทัคนหนึง่หรือหลายคนกระท�าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้
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บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน 5 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหาร 23/23

2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหาร 22/23

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร 22/23

4. นายซัง โด ลี กรรมการบริหาร 20/23

5. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ กรรมการบริหาร 22/23

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารแทน
ผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัท ท้ังนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�าส่ังใดๆ  
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากล่ันกรองเร่ืองต่างๆ  
ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

2. จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที ่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. มีอ�านาจพจิารณาอนมัุตเิฉพาะกรณีหรือการด�าเนนิการใดๆ อนัเป็นปกตธิรุกิจของบรษิทัภายใต้วงเงนิหรืองบประมาณ
ประจ�าปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�านาจด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการ 
ใดๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง  
หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน  
ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท 

5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนนิงานในเร่ืองและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษทัทราบ

5.1 รายงานผลการด�าเนนิงานของบริษทัรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.2 รายงานของผูต้รวจสอบบัญชเีก่ียวกับงบการเงินของบริษทั ซึง่รวมถึงงบการเงนิประจ�าปีและงบการเงนิรายไตรมาส 
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.3 รายงานอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริหารพจิารณาเหน็สมควร 

6. ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร เพือ่พจิารณาด�าเนนิการใดๆ ตามอ�านาจหน้าท่ีของตนทีก่�าหนดในค�าสัง่นี ้ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของคณะกรรมการบริหารทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จงึจะถอืว่าครบเป็นองค์ประชมุ
ในอนัทีจ่ะสามารถด�าเนนิการใดๆ ดังกล่าวได้

7. ในการออกเสยีงของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธอิอกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึง่) 
เสยีง ในกรณทีีเ่สยีงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธอิอกเสยีงชีข้าดอกี 1 (หนึง่) เสยีง

8. การลงมตใินเร่ืองใดของคณะกรรมการบรหิาร จ�าต้องได้รบัคะแนนเสียงเหน็ชอบไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนเสียงทัง้หมด
ขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพือ่ลงมตนิัน้

9. ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพยีงท่านใดท่านหนึง่จะเรยีกให้มีการประชมุ
เป็นกรณพีเิศษต่างหากจากการประชมุตามปกตก็ิได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่าววาระการประชมุล่วงหน้าแก่กรรมการอืน่ในระยะ
เวลาตามสมควร และเพยีงพอแก่การท�าหน้าทีก่รรมการในการพจิารณาวาระการประชมุนัน้

10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้คณะท�างาน และ/หรือบคุคลใดๆ เพือ่ท�าหน้าท่ีกล่ันกรองงานทีน่�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร หรือเพือ่ให้ด�าเนนิงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ให้ด�าเนนิการ
ใดๆ แทน ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารก็ได้

11. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอืน่ปฏิบัตงิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง 
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบอ�านาจท่ีให้ไว้ และ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�าหนด หรอืค�าส่ังทีค่ณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดไว้ ท้ังนี ้การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมัุตริายการทีต่นหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสยี 
หรืออาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบริษทัหรือบริษทัย่อยของบรษิทั
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายปรีชา ลีละศิธร   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

2. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต *  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

2/2

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

*  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน แทน

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ท้ังนี้  
จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พจิารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสม  เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูง รวมท้ังคัดเลือกบุคคลและเสนอชือ่บุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมเพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั และผูบ้รหิารระดับสงู รวมถงึทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ก่อนจะมีการสรรหากรรมการตามวาระ

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน  และมีการทบทวนทุกปี

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง  ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  
ให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 5 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

3. นายจิรประวัติ บุณยะเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

4. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ท้ังนี้ จะเลือกกรรมการ
บริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง 
ประเภทต่างๆ ทีส่�าคัญ เช่น ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการลงทนุ และความเส่ียงทีมี่ผลกระทบต่อชือ่เสียง 
ของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

2. ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท

4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้

5. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ 
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอเก่ียวกับการบริหาร การด�าเนนิงาน และสถานะความเส่ียงของบริษทั
และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถงึสิง่ท่ีต้องด�าเนนิการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทีก่�าหนด

8. จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงตามความจ�าเป็นและสนับสนุนคณะท�างานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร 
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ�าเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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5. ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

• รับผิดชอบเป็นผู้น�าคณะกรรมการบริษัท ตัดสินใจเร่ืองเก่ียวกับนโยบายบริษัท เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการ อันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

• เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ควบคุมการประชุมให้มี
ประสทิธภิาพ จดัสรรเวลาประชมุอย่างเพยีงพอในการพจิารณาประเด็นส�าคญัอย่างรอบคอบ ด�าเนนิการประชมุ
ตามระเบียบวาระที่ก�าหนด และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

• พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้เร่ืองส�าคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม  
ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการมีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมถงึระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• บริหารจดัการบริษทั บรษิทัย่อย และบริษทัร่วม ให้สอดคล้องกบั วสัิยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย ภายใต้กรอบอ�านาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัท ติดตามการด�าเนินงานของ 
ฝ่ายจัดการ รายงานผลการด�าเนินงาน และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

• ก�าหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ในอันที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานทุกหน่วยงานให้เป็นไป 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

• ส่งเสริมให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบุคลากร บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ

• บริหารจัดการด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ 
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ผูบ้ริหารจะต้องมีคุณสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญตับิริษทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�างานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการด�าเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะท�าหน้าทีใ่นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้า
ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมตามเกณฑ์คณุสมบัตกิรรมการ โดยค�านงึถงึความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่พจิารณาความรู้ ความสามารถ ทกัษะวชิาชพี ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจ ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน เพศ และพจิารณาจากทักษะท่ีจ�าเป็นท่ียงัขาดอยู ่ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

การสรรหากรรมการใหม่จะด�าเนนิการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วย
งานทีม่คีวามนา่เชื่อถอื กรณยีงัไม่สามารถสรรหากรรมการทีม่คีุณสมบตัิตามทีต่อ้งการ ให้ใชบ้รษิัททีป่รกึษาภายนอกได้ 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสูงสดุตามล�าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรือจะ
พงึเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ�าปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการในขณะ
นั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�า
หน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยกรรมการอสิระ มีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมีคณุวฒุกิารศกึษา ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน  
ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษทัอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระท่ีมีคณุสมบัตติามทีก่�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็น 
กรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษิทั ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  
รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 
สามของสินทรพัย์ทีมี่ตวัตนสทุธขิองบริษทัหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงนิ ซึง่ได้รับค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึง่เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีมี่นยักับกจิการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนทีมี่นยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยูใ่นต�าแหน่ง คราวละ 3 ปี โดย
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ

2.1 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ

2.2 ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

ส�าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด 
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทัทีส่ามารถบริหารงานในเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิงานตามปกตธิรุกิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถก�าหนด
นโยบาย แผนธรุกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท�าโดยแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งเป็น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�านวน  
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผดิชอบการบริหารจดัการธรุกิจ และการด�าเนนิงานของบริษทัรวมถึงการบริหารงานบริษทั
ย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท รวมถึงการก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบริษทัในการก�ากบัดูแลเพือ่ควบคุม จดัการและรับผดิชอบ การด�าเนนิงานของบริษทั
และบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�าคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและ
บรษิทัร่วม เพือ่ดูแลการบริหารงานของบริษทันัน้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีได้ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ  
รวมทั้งมีการก�าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ 

3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ

5. คณะกรรมการบริษทั พจิารณาอนมัุตกิารใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุหรือการด�าเนนิงานต่างๆ การท�ารายการการได้มา 
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน  
การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาสอบทานความถกูต้องเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง พจิารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่งของบรษิทัย่อยและบริษทัร่วม

8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ และ 
การบริหารความเสี่ยงที่ดี 

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการด�าเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณา 
ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�าเนินงานต่อไป 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทัมีนโยบายและวิธดูีแลกรรมการและผูบ้รหิารในการน�าข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทก�าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความ 
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และผู้เกี่ยวข้อง 

3. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ  
และ/หรอื การขายหลักทรพัย์ของบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทัจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลการด�าเนนิงาน
และฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะ
ได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
ผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จัดท�าและน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึง 
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 วันท�าการ
ภายหลังเข้ารับต�าแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษทัทุกคร้ัง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
เพื่อรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

5. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ จัดท�าและน�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท 

6. บริษทัก�าหนดให้กรรมการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสยี ให้ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษทัทราบ โดยเลขานกุารบริษทั เป็นผูจ้ดัท�าข้อมูลรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัในคราว
ถดัไป รวมถงึเปิดเผยข้อมูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ริหารระหว่างปีไว้ในรายงาน
ประจ�าปี

7. บริษทัให้ความส�าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�าให้ผลประโยชน์
ของบรษิทัลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ จรรยาบรรณ 
และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 95

8. บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น�าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อ 
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก�าหนด

9. บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ  
ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

10. กรณทีีบุ่คคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจเก่ียวกับข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ะหว่าง
การเจรจา ซึง่เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลือ่นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษทั บุคคล
เหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน ก.ล.ต.

11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี

นโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและกรอบปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี 
การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างมีประสทิธภิาพ มีความม่ันคงปลอดภยัและสามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง  
โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุด และอ�านวยความสะดวกแก่พนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กร รวมทั้งมีการควบคุมจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ ในลักษณะที่อาจเป็นความเสี่ยงให้เกิดการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานสารสนเทศโดยมิชอบ

2. มีการควบคุมการเข้าออกและการป้องกันความเสียหายศูนย์คอมพวิเตอร์ จ�ากัดเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้จงึจะ
สามารถเข้าออกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และให้มีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นเหตุท�าให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดท�างาน

3. มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ โดยให้มีการควบคุมสทิธิก์ารเข้าใช้งานของพนกังาน
แต่ละคนอย่างถกูต้องเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภยับัญชรีหสัผ่านเข้าใช้งานระบบ มีการรักษาความปลอดภยั
ทางระบบเครือข่ายที่สามารถป้องกันการถูกคุมคามจากภายนอก

4. มีการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงถูกด�าเนินการเป็นไปตามความต้องของผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วน

5. มีการส�ารองข้อมูลและระบบคอมพวิเตอร์เพือ่เตรียมพร้อมในกรณฉีกุเฉนิ เพือ่ให้ระบบคอมพวิเตอร์ขององค์กรสามารถ
ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

6. มีการควบคุมการปฏิบัติงานประจ�าทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อให้มีการ 
ใช้งานระบบคอมพวิเตอร์ต่างๆ อย่างถกูต้อง มีประสทิธภิาพ และมีความปลอดภยัในการรักษาข้อมูลทีถ่กูน�าเข้าออก
จากระบบคอมพิวเตอร์
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7. มีการควบคุมการใช้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก ตั้งแต่การคัดเลือก การท�าสัญญา
การรักษาความลับข้อมูล การควบคุมบัญชีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

8. มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีมาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้
เกิดขึ้น หรือท�าให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะมีขึ้น

9. พนักงานจะต้องใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่กระท�าผิดกฎหมาย  
ไม่กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

10. พนักงานของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม และการด�าเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพและยดึม่ันในการปฏิบัตติามหลักสิทธิมนษุยชนบนพืน้ฐานของศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย 

2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทยีมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัตต่ิอผูห้นึง่ผูใ้ด และไม่ละเมิดสทิธขิองบคุคลอืน่ท้ังทางวาจาและ
การกระท�า อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นก�าเนิด ภาษา วัฒนธรรม 
การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ 

3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง 
รวมถงึการเคารพในสิทธแิละหน้าท่ีของบุคคลอืน่ และการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกัน เพือ่ให้พนกังานใช้เป็น
แนวปฏิบัติ

4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระท�าการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการน�าข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  
เว้นแต่เป็นการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท

5. มีกระบวนการติดตามก�ากับดูแล การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระท�าการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้ส�าหรับบริษัท  
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะ 
อยู่ในรูปแบบใดๆ

2. ดูแลการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า สทิธบัิตร ลิขสทิธิ ์และทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษทั เพือ่รักษาผลประโยชน์
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
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3. ใช้งานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพวิเตอร์อย่างปลอดภยั” 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดย 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการกระท�า 
ผิดทางวินัยบริษัท

4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

5. การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ในอันที่จะส่งผล 
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น 
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต  
ในจรรยาบรรณธรุกิจของบรษิทั เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพืน้ฐานระบบ 
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส�านึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ สร้างจติส�านกึ ค่านยิมแก่พนกังานในการปฏิบัตหิน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายต่างๆของบริษัท

2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง 
และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวน 
การอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติให้เป็น
ไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม และมีการจัดหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและป้องกัน 
การทุจริต ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการบรรจุเร่ืองนโยบายการต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย

5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรือให้ค่าอ�านวยความสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท�าหรือ
ละเว้นการกระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่า 
ไม่เกิน 3,000 บาท
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7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระท�าที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และก�าหนดมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิด
จากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสืบสวน ก�าหนดบทลงโทษผู้กระท�าความผิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 2 ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจ�า
ไตรมาส 2/2562  พร้อมทั้งเข้ารับใบประกาศรับรองจากกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี 

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชใีห้แก่บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด และส�านกังานตรวจสอบ
บัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ประเภท ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชี 5,521,000

ค่าบริการอื่น -

รวม 5,521,000

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปี 2562 บริษทัน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ส�าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีการทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการทีดี่ของบริษทัเป็นประจ�าทกุปี  และปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับการด�าเนนิงานของธรุกิจ เพือ่ให้บรรลตุาม
เป้าหมายบริษัท และเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเร่ืองเพือ่บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้า
รับการเลือกเป็นกรรมการ รวมทัง้การส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรับการประชมุ  ตัง้แต่ 4 ตลุาคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562

2. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของ
ตลาดหลกัทรพัย์ และส�านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึนโยบายการก�ากับดูแลกจิการ ซึง่บริษทัมีการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฎอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
และน�าเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วม
ประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 
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3. บริษทัได้ให้สิทธแิก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกันในการแสดงความคิดเหน็และซกัถามอย่างทัว่ถงึ ก่อนลงคะแนน
และสรปุมตทิีป่ระชมุแต่ละวาระ  และนบัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง โดยในวาระปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บริษทัได้รายงานสถานะผลการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างครบถ้วน ถกูต้องตามความเป็นจริงแก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทั 
มีการบันทึกรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้องครบถ้วน และส่งรายงานภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้

5. บริษัทด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้รหิาร ในหมวด “การก�ากับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลทางการเงนิ ในหมวด “นกัลงทนุสัมพนัธ์” และบริษทัมีช่องทางให้ผูถื้อหุน้รายย่อยสามารถตดิต่อสอบถามข้อมูล
ได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th

6. นโยบายเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน สามารถดูรายละเอยีดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผย
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลการ
ด�าเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

7. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ส�านักงาน ก.ล.ต. และมี 
การรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามที่บริษัทก�าหนด

ในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมิน
คณุภาพท้ังก่อนการประชมุ การจดัประชมุ และภายหลังการประชมุ ซึง่บริษทัท�าได้ 100 คะแนนเตม็ เป็นปีท่ีหกตดิต่อกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในแง่การด�าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีหน่วยงาน
บริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน 
และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลกูค้า  ในส่วนของการก�ากับดูแลกจิการบรษิทัเปิดช่องทางในการรับเร่ือง 
เก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ
ผ่านช่องทางดังกล่าว

ท้ังนี้ บริษัทได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจ�าปี 2562 ที่จัดโดย
สถาบันไทยพัฒน์

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน 
ตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลักทรัพย์และส�านกังาน ก.ลต. ก�าหนด เพือ่ส่งเสรมิความเชือ่ม่ันต่อผูถ้อืหุน้ และมีการเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนในการเผยแพร่ผลประกอบการ 
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



รายงานประจ�าปี 2562100

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ท่าน ยังด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต.  
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริษทัแยกอ�านาจหน้าทีแ่ละบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชดัเจน 
ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน  ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกต ิแต่ให้การสนบัสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิ
ธรุกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างสม�า่เสมอ  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารรับผดิชอบเก่ียวกับ
การบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 
2562 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระแทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออก

3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร  
ไว้อย่างชัดเจน มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน

4. บรษิทัมีข้อปฏิบัตเิก่ียวกับจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพือ่เป็นหลักในการด�าเนนิธรุกจิ และ
เป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

5. บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 7 คร้ัง เพื่อพิจารณาวาระประจ�าของแต่ละไตรมาส และมีการ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 23 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการด�าเนินงาน รับทราบผลการด�าเนินงานและ
การบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�านาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระ
ตามอ�านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการด�าเนินงาน เพื่อให้การบริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจากศูนย์
พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงานต่อไป 

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีใน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ และการจ�ากัดจ�านวนบริษทัจดทะเบียนในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบาย 
เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการ ในการก�ากับดูแลการบริหารงาน และผลการด�าเนินงานเป็นอย่างดี  และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือฝ่ายก�ากับดูแล
กิจการ ซึ่งดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายก�ากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภบิาล จรรยาบรรณทางธรุกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัตงิานด้านก�ากับดแูลกิจการ

กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รายงานการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ โดยเลขานกุารบริษทั 
เป็นผู้จัดท�าสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของ
คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2562 ข้อมูลปรากฎอยู่ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
และการจัดการ

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ

ช่ือ – สกลุ

จ�านวนหุน้ ณ 31 ธ.ค.* การเปลีย่นแปลง สัดส่วนการถอืหุน้

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

(%)

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 2,267,361,980**  2,231,361,980  36,000,000 65.32

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

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ 6,600,000 6,600,000 - 0.19

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 10,185,000 9,635,000 550,000 0.29

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

6. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล 1,500,000 1,500,000 - 0.04

ผู้บริหาร

1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน 6,600,000 6,600,000 - 0.19

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

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

4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร 1,000,000 1,000,000 - 0.03

5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข 830,000 900,000 (70,000) 0.02

*    จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 3,471,029,658 หุ้น

     จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 3,471,054,038 หุ้น

**   จ�านวนหุ้นของคุณพิชญ์ โพธารามิก รวมจ�านวนหุ้นที่อยู่ในบัญชีนิติบุคคลต่างประเทศ 36,000,000 หุ้น

***  จ�านวนหุ้นของคุณซัง โด ลี  ปี 2561 รวมจ�านวนหุ้นที่อยู่ใน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อผู้ฝาก 100,000 หุ้น

**** ในปี 2562 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายศิริ เหลืองสวัสดิ์ รวมถึง 
      ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน



รายงานประจ�าปี 2562102

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)

วันครบก�าหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 17 ตุลาคม 2562

ช่ือ – สกลุ
จ�านวน ณ  

18 ต.ค. 2562**
จ�านวน ณ  

31 ธ.ค. 2561*

การเปลีย่นแปลง

เพิม่ / (ลด)

กรรมการ

1. นายพิชญ์ โพธารามิก 807,694,165 807,694,165 -

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร - - -

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

4. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ - 3,214,286 (3,214,286)

5. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ - 750,000 (750,000)

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ - - -

ผู้บริหาร

1. นายจิรประวัติ บุณยะเสน 3,214,286 3,214,286 -

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

3. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ - - -

4. นายธีรศักดิ์ ธาราวร 16 30,016 (30,000)

5. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข - - -

*  จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2561 รวม 1,352,353,083 หน่วย

** จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 18 ตุลาคม 2562 (วันสิ้นสุดการแปลงสภาพ) รวม 1,352,329,062 หน่วย

**  ในปี 2562 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  

     รวมถึงไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน
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นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555  
และวันท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ 6 พฤศจกิายน 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท/ ปริญญาตร ีการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
• Certified Internal Auditor (CIA), IIA-USA
• Certified Professional Internal Auditor (CPIA),  

IIAT-Thailand
• Qualified Internal Auditor (QIA) , IIAT-Thailand
• กรรมการอาชีพ (Chartered Directors) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Driving Company Success with IT Governance  
(ITG) รุ่นที่ 4/2560

 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
 - Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
 - Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
 - Role of the Nomination and Governance Committee  
รุ่น 1/2554

 - DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
 - Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
 - Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
 - Chartered Director Class รุ่น 3/2551
 - Monitoring the System of Internal Control  
and Risk Management รุ่น 2/2551

 - Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550
 - Monitoring the Internal Audit Function รุ่น1/2550
 - Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

นายพิชญ์ โพธารามิก
อายุ 47 ปี

ประธานกรรมการ / กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพันบรษัิท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555  
และวันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  
London School of Economics and Political Science, UK

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
ไม่มี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 65.32%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ก.ย. 2562 ประธานกรรมการ  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. พินเวสท์ ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น

2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน  
 อินเตอร์เนชั่นแนล

2550 - ก.ย. 2562 กรรมการ และประธานกรรมการ  
 บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต

2549 - ก.ย. 2562 กรรมการ และประธานกรรมการ  
 บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์

2545 - ต.ค. 2562 กรรมการ บริษัทย่อยของ  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



รายงานประจ�าปี 2562104

ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย 
 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์
ปัจจุบัน อนุกรรมการการท�าบัญชีชุดเดียว,  
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสาขา  
 และท่ีปรึกษาในคณะกรรมการวชิาชพีบัญชี  
 ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ  
 และเอกชนหลายแห่ง และสภาวชิาชพีบัญช ี
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - 2562 อนุกรรมการตรวจสอบ 
 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
พ.ย.2562 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2560 - พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
2555 - พ.ย.2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 บมจ. ดับบลวิเอชเอ ยทูลิิตี ้แอนด์ พาวเวอร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. ไทยวาโก้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 และประธานคณะกรรมการพิจารณา 
 ผลตอบแทน บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
2543 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราช 
 พัฒนาที่ดิน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พ ีดับบลิว คอนซลัแท้นท์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายนวมินทร์ ประสพเนตร
อายุ 47 ปี

ผูช่้วยประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าที ่
การตลาด / กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพันบรษัิท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
Bentley University, Massachusetts, USA

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.37%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. วิลล่า คุณาลัย

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ  
 และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2550 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอน็ไวรอนเม้นท์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี
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นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
อายุ 51 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
และบัญชี /  กรรมการผู ้ มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 
และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Board Nomination and Compensation Program  
(BNCP) รุ่น 8/2562

 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30/2561

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 - หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558

• หลักสูตรอบรมภายในด้านบัญชีปี 2562 :  
สังเกตุ รู้ทัน ประเมินความเสี่ยงงบการเงินเบื้องต้น

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.29%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
 และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
 และบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2548 - 2551 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
อายุ 39 ปี

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง  
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
และระบบ University of Technology, Sydney, Australia

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.19%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง

2557 - พ.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

2548 - 2558 ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต

 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



รายงานประจ�าปี 2562106

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
อายุ 64 ปี

กรรมการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�าโรง

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย 
 ของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง  
 อินเตอร์เนชั่นแนล

2546 - 2551 บรรณาธกิารบริหาร บจก. กอซซปิสตาร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายซัง  โด ลี
อายุ 44 ปี
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
อุตสาหการ Yonsei University, Seoul, Korea

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.37%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

2555 - พ.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 ของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
อายุ 54 ปี

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)  

รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 - 2559
วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) English Program  
รุ่น 101/2556

• หลักสูตรผูบ้รหิารระดับสูง จากสถาบันวทิยาการตลาดทนุ (วตท.)  
รุ่นที ่7/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.04%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บจก. มีเดีย เชคเกอร์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บจก. นิวไวเต็ก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 56 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Accreditation Program (DAP) English Program  
รุ่น 101/2556

 - Audit Committee Program (ACP) รุน่ 25/2552

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และประธานกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุริวงศ์คอนโดมิเนียม

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีแพนเนล

2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
 บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้

2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี



รายงานประจ�าปี 2562108

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
อายุ 48 ปี

ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารส�านกังาน / กรรมการบรหิาร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ  
Oxford Brookes University, UK

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.05%

ประสบการณ์ท�างาน

2561 - ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส�านกังาน  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

2551 - 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารส�านักงาน  
 และสื่อสารองค์กร บจก. กอซซิปสตาร์

2546 - 2551 ผูอ้�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 และบริหารส�านักงาน  
 บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายจิรประวัติ บุณยะเสน
อายุ 51 ปี

ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 15 มีนาคม 2545)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.19%

ประสบการณ์ท�างาน

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบาย 
 อินเทอร์เน็ต บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2545 - 2558 ผู้อ�านวยการ กลุ่มธุรกิจโมบาย 
 อินเทอร์เน็ต บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

คณะผู้บริหาร

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายธีรศักดิ์ ธาราวร
อายุ 45 ปี

ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.03%

ประสบการณ์ท�างาน

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 - 2555 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
อายุ 50 ปี

เลขานุการบริษัท / ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management  
for Internal Audit ปี 2557  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555

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

 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552

 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.06%

ประสบการณ์ท�างาน

2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 - 2555 เลขานุการบริษัท และผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บจก. โมโน เทคโนโลยี

2547 - 2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



รายงานประจ�าปี 2562110

นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
อายุ 49 ปี

ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 
และเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2556)  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

• หลกัสตูรอบรมภายในด้านบญัชปีี 2562 : จ�านวน 5 หลกัสตูร

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.02%

ประสบการณ์ท�างาน

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2556 - 2559 ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2548 - 2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 บจก. โมโน เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสวนศรี สวนกูล
อายุ 59 ปี

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการสอบบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS 9,TFRS 15  
และประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่พบ 
ของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2562  
จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จ�ากัด (26 พฤศจิกายน 2562)

• หลักสูตร การบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน  
จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จ�ากัด (28 กันยายน 2562)

• หลักสูตร ภาษอีากรท้ังระบบพร้อมมาตรฐานการเงนิ จดัโดย  
บริษัท พัฒนา การอบรม จ�ากัด (29-30 มิถุนายน 2562)

• หลักสูตร ท�าบัญชีดี มีบัญชีเดียว เสียภาษีดีดีไม่มีค่าปรับ  
จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (23 พฤษภาคม 2562)

• หลักสูตร การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 1/2562 จัดโดยสภาวิชาชีพ 
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (28-29 มีนาคม 2562)

• หลักสูตร โครงการอบรมนักบัญชี เพื่อเป็นที่ปรึกษาของ 
ผูป้ระกอบการท่ีใช้ Application SME สบายใจ รุ่นท่ี 1/2562  
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
(15 กุมภาพันธ์ 2562)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

2550 - ปัจจุบัน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี และบริษัทย่อย

2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารด้านบัญชี 
 และตรวจสอบบัญชี บจ. เอส.ซี.  
 การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของบริษัท

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
อายุ 50 ปี

เลขานุการบริษัท / ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management  
for Internal Audit ปี 2557 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555

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

 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552

 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.06%

ประสบการณ์ท�างาน

2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
 และผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ  
 บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2551 - 2555 เลขานุการบริษัท และผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บจก. โมโน เทคโนโลยี

2547 - 2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคุม ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษัิททีเ่กีย่วข้อง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายช่ือ
MONO 
TECH

บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ประเทศไทย)
บรษัิทย่อย  

(ต่างประเทศ)
บรษัิท 

ร่วมทนุ

MONO 
GEN

MONO 
TRAVEL

MONO 
MUSIC

MONO 
FILM

MONO 
INFO

MONO 
PD

MONO 
BC

MONO 
SPORT

MONO 
RADIO

MONO 
RADIO 

BC

MONO  
TALENT

T  
MOMENT

MONO 
PLAY

MONO 
ASTRO

MONO  
HK

MONO  
INDO

TPBL

1. นายพิชญ์  โพธารามิก1 - - - - - - - - - - - - - - - -

2. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต2 

3. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D,ED,Exec D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED D,ED D,ED,Exec D,ED, 
Exec D,ED D,ED, 

Exec D,ED D,ED, 
Exec D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED

4. นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED ED ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED
D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

ED ED

5. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ D,ED,Exec ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED

6. นายซัง  โด ลี D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED,Exec D,ED ED D,ED, 
Exec ED ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED, 

Exec
D,ED, 
Exec D

7. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ D D D D D D

8. นายปรีชา  ลีละศิธร D

9. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล D

10. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน Exec D

11. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ ED,Exec ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED

12. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ Exec

13. นายธีรศักดิ์  ธาราวร Exec

14. น.ส.ปวีณา  พูนพัฒนสุข Exec

หมายเหตุ :  =  ประธานกรรมการ         D  =  กรรมการ         ED  =  กรรมการบริหาร         Exec =  ผู้บริหาร
1 นายพิชญ์ โพธารามิก ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  
 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัทเดือนตุลาคม 2562
2 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เริ่มด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 6 พฤศจิกายน 2562

1. MONO TECH = บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2. MONO GEN = บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
3. MONO TRAVEL = บจก. โมโน ทราเวล
4. MONO MUSIC = บจก. โมโน มิวสิค
5. MONO FILM = บจก. โมโน ฟิล์ม
6. MONO INFO = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
7. MONO PD = บจก. โมโน โปรดักชั่น
8. MONO BC = บจก. โมโน บรอดคาซท์
9. MONO SPORT = บจก. โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์
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รายช่ือ
MONO 
TECH

บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ประเทศไทย)
บรษัิทย่อย  

(ต่างประเทศ)
บรษัิท 

ร่วมทนุ

MONO 
GEN

MONO 
TRAVEL

MONO 
MUSIC

MONO 
FILM

MONO 
INFO

MONO 
PD

MONO 
BC

MONO 
SPORT

MONO 
RADIO

MONO 
RADIO 

BC

MONO  
TALENT

T  
MOMENT

MONO 
PLAY

MONO 
ASTRO

MONO  
HK

MONO  
INDO

TPBL

1. นายพิชญ์  โพธารามิก1 - - - - - - - - - - - - - - - -

2. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต2 

3. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D,ED,Exec D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED D,ED D,ED,Exec D,ED, 
Exec D,ED D,ED, 

Exec D,ED D,ED, 
Exec D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED

4. นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED ED ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED
D,ED, 
Exec

D,ED, 
Exec

ED ED

5. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ D,ED,Exec ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED

6. นายซัง  โด ลี D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED,Exec D,ED ED D,ED, 
Exec ED ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED, 

Exec
D,ED, 
Exec D

7. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ D D D D D D

8. นายปรีชา  ลีละศิธร D

9. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล D

10. นายจิรประวัติ  บุณยะเสน Exec D

11. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ ED,Exec ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED

12. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ Exec

13. นายธีรศักดิ์  ธาราวร Exec

14. น.ส.ปวีณา  พูนพัฒนสุข Exec

10. MONO RADIO = บจก. โมโน เรดิโอ
11. MONO RADIO BC = บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์
12. MONO TALENT = บจก. โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ
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
18. TPBL = บจก.ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคมุ ในบรษัิททีเ่กีย่วข้อง

รายช่ือ1

TTTI JASTEL PA JINET ACES PBF PINVEST GS

1. นายพิชญ์  โพธารามิก2 - - - - - D D

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D

1. TTTI = บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
2. JASTEL = บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค
3. PA = บจก. พรีเมียม แอสเซท
4. JINET = บจก. จัสมิน อินเตอร์เนต
5. ACES = บจก. เอเซียส รีเยนเนอรัล เซอร์วิส
6. PBF = มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา
7. PINVEST = บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
8. GS = บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

รายละเอียดกรรมการของบรษัิทย่อยมีรายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

รายช่ือ
บรษัิทย่อย3

MONO BC MONO FILM

1. นายพิชญ์  โพธารามิก4 - -

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D,ED,Exec D,ED

3. นายซัง โด  ลี ED D,ED

4. นายคมศักดิ์  วัฒนาศรีโรจน์ ED ED

5. นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ ED D,ED,Exec

6. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ - D

7 นายบรรณสิทธิ์  รักวงษ์ D,Exec -

MONO BC = บจก. โมโน บรอดคาซท์

MONO FILM = บจก. โมโน ฟิล์ม

หมายเหตุ : D  =  กรรมการ              ED  =  กรรมการบริหาร             Exec  =  ผู้บริหาร
1 ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
2 นายพิชญ์ โพธารามิก ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัทล�าดับที่ 1 - 5)  
 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) เดือนกันยายน 2562
3 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปี 2562
4 นายพิชญ์ โพธารามิก ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท เดือนตุลาคม 2562
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลกัษณะทรพัย์สิน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

วันที ่31 ธนัวาคม 2562 
(ล้านบาท)

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผกูพนั

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 252.96 เป็นเจ้าของ บางส่วนติดภาระค�้าประกันเงินกู้ยืม   
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 519 ล้าน
บาท2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

และสินทรัพย์เช่า 
283.32 เป็นเจ้าของ

3. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใช้ส�านักงาน

82.08 เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนติดภาระค�้าประกันสัญญาเช่า
ซื้อ/ลีสซิ่งที่ท�าไว้กับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 
21.64 ล้านบาท

4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 55.09 เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนตดิภาระค�า้ประกันสญัญาเช่า
ซือ้/ลสีซิง่ท่ีท�าไว้กับบริษทัลีสซิง่ วงเงนิ 
65.21 ล้านบาท

5. ยานพาหนะ 21.48 เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนตดิภาระค�า้ประกันสญัญาเช่าซือ้/
ลีสซิง่ทีท่�าไว้กบัสถาบันการเงนิ วงเงนิ 
7.10 ล้านบาท

6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 18.04

รวม 712.97

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 

เพลง และวีดีโอ รายละเอียดมีดังนี้

รายการ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

วันที ่31 ธนัวาคม 2562 
(ล้านบาท)

รายละเอียดการตดัจ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์เว็บไซต์ 16.06 ตัดจ�าหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลง และวีดีโอ 1,500.77 ตัดจ�าหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์

ลิขสิทธิ์อื่น 392.69 ตัดจ�าหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 28.77 ตัดจ�าหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์

เงินจ่ายล่วงหน้าและงานระหว่างผลิต 344.52

รวม 2,282.81
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3. สัญญาที่ส�าคัญของบริษัท

3.1   สัญญาเช่า

บริษทัและบริษทัย่อยท�าสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารเพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ โดยท�าสญัญาเช่ากับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

กันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

คู่สัญญา สถานทีเ่ช่า
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

(ตร.ม.)
จ�านวนปีทีเ่ช่า วันเริม่ วันส้ินสุด

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

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

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

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

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

6. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 510 2  ปี 11 เดือน 
15 วัน

15-มิ.ย.-60 31-พ.ค.-63 94

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

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

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

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

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

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

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

14. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 14 ห้อง 1404B 3 ปี 1-ก.ค.-60 30-มิ.ย.-63 110

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

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

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

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

19. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 31 2 ปี 1-ม.ค.-63 31-ธ.ค.-65 1,788

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

21. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น R2 ห้อง R201 3 ปี 1-ธ.ค.-62 30-พ.ย.-65 342
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คู่สัญญา สถานทีเ่ช่า
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

(ตร.ม.)
จ�านวนปีทีเ่ช่า วันเริม่ วันส้ินสุด

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

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

24. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น P3 ห้อง 2 2 ปี 1-ส.ค.-61 31-ก.ค.-63 21

25. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น P5 ห้อง 9 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63 12

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

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

28. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น P9 ห้อง 18 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63 21

29. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น P9 ห้อง 19 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63 11

30. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น P9 ห้อง 20 2 ปี 1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-63 11

31. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้นดาดฟ้าติดตั้งจาน
ดาวเทียม

3 ปี 15-มี.ค.-62 14-มี.ค.-65 -

32. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด พื้นที่ปิดป้ายหน้า
อาคาร

2 ปี 1-ก.พ.-61 31-ม.ค.-63 -

33. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้นดาดฟ้า R 2  
ติดตั้งคอล์ยเย็น

3 ปี 1-เม.ย.-61 31-มี.ค.-64 8

34. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 4 ห้อง 3 3 ปี 1-ก.ค.-62 30-มิ.ย.-65 11

3.2   สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

1) สัญญากบับรษัิท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) (ต่อมาบรษัิท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั 

(มหาชน) โอนสิทธิรับเงินให้แก่ บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด)

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการเสริมประเภท  
SMS WAP MMS และ VOICE

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS 

เริม่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยสญัญามีระยะเวลา 1 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา  
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้บริการ SMS บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short 
Message Service) ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS

เร่ิม 1 เมษายน 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ให้สัญญามีผลใช้ได้อตัโนมัตต่ิอไปอกีทกุๆ 6 เดือน
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2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการข้อมูล  
(Content Provider Access  
Agreement)

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC 

เร่ิม 1 มิถนุายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียงด้วย
โทรศัพท์ (AUDIOTEXT)

ให้บรกิารข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ 
ดีแทคโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx

เร่ิม 1 มิถนุายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้บริการ SMS บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short 
Message Service) ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC

เริม่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยสญัญามีระยะเวลา 1 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียง 
ด้วยโทรศัพท์ (AUDIOTEXT)

ให้บรกิารข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ 
ทรูโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

4) สัญญากับบริษัท เรียลมูฟ จ�ากัด

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
ที่ ใช ้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของ 
เรียลมูฟ

เร่ิม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี  
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา 
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
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3.3   สัญญาอื่นๆ

1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บมจ. ไทยคม 

เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่าน
ดาวเทียมภายใต้ช่องสัญญาณ  
KU-Band, C-Band 

เริ่มวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 
19 ธันวาคม 2563 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้
ตามความตกลงร่วมกัน 

สัญญาใช้บริการรวมสัญญาณ กับ
บจก. ทีซี บรอดคาสติ้ง

เพื่อใช้บริการรวมสัญญาณและบริการ
โครงข่ายโทรทัศน์

เริ่มวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 
19 ธันวาคม 2563 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้
ตามความตกลงร่วมกัน 

สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท
มาตรฐานความคมชัดปกติ

บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบอัด  
รวมสัญญาณ และผสมสัญญาณ
โทรทัศน์ ตลอดจนแปลงความถี่ และ
ส ่งสัญญาณโทรทัศน ์ที่ บีบอัดแล ้ว 
ไปยังสถานีเครือข่าย เพื่อให้สัญญาณ
โทรทัศน์สามารถออกอากาศไปยัง
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย

เริ่มวันที่ 17 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 
31 พฤษภาคม 2571 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
ได้ตามความตกลงร่วมกัน

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บจก. พีเอสไอ  
บรอดคาสติ้ง 

เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่าน
ดาวเทียมภายใต้ช่องสัญญาณ 
C-Band 

เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้
ตามความตกลงร่วมกัน 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ใบอนญุาต รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
และประกอบกิจการโทรทัศน์

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบ 
ความคมชัดปกติ ช่องรายการ 29  
โมโน ทีวี (29 Mono TV)

เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่  
24 เมษายน 2572

ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ ช่องโมโน พลัสกับ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ช่องรายการโมโน พลัส

เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่  
24 มีนาคม 2564

บันทึกข้อตกลงผลิตรายการเพื่อ 
ออกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง 
กองทัพบกคลื่นความถี่ 91.5 MHz. 
ระบบ F.M.

เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง และด�าเนินรายการ 
เพื่อโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เป็นประจ�าทุกวัน

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563
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4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ประเภท
กรมธรรม์

บรษัิท
ประกนั

ทรพัย์สินทีเ่อาประกนัภยั
ทนุประกนั 
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกนัภยั

ผูเ้อา 
ประกนัภยั

กรมธรรม์
ประกัน 
ความเสีย่งภัย
ทรัพย์สิน

บมจ. ทิพย
ประกันภัย

1. เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 
ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  
ส�านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (SERVER) คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ทุกชนิดที่เป็น
ของผูเ้อาประกนัภยัทีใ่ช้ส�าหรับประกอบกิจการ

• พื้นที่เช่าชั้น 5, 11, 12, 14, 16, 17, 31, R2  
อาคารจัสมินฯ

• บ้านเช่าซอยโลตัส หมู่บ้านสี่ไชยทอง

• SERVER ที่ KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8 
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ  
ชั้น 5, 6, 8 / ช่อง 9 / NTT บางนา / INET  
ตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 10 /  
สถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ

2. สต๊อกสินค้าและของรางวัล หนังสือ เครื่องใช้
ส�านักงานบริเวณพื้นที่เช่า 

• ห้องเก็บของ อาคารจัสมินฯ ชั้น PG, P3, 
P5, P8, P9

104.10 28 ธ.ค. 2562 - 
28 ธ.ค. 2563

บมจ.โมโน 
เทคโนโลยี 
จ�ากัด และ/
หรือ บริษัท
ในเครือ

กรมธรรม์
ประกัน 
ความเสีย่งภัย
ทรัพย์สิน

บมจ.ทิพย
ประกันภัย

1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร Studio (ไม่รวม
รากฐาน), ส่วนปรับปรุงอาคาร, สนามกีฬา, 
อาคารสตูดิโอ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

2. เฟอร์นิเจอร์ ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ส�านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สิน 
อื่นๆ ทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้
ส�าหรับประกอบกิจการ

273.98 31 มี.ค. 2562 -  
31 มี.ค. 2563

บจก. โมโน 
โปรดักชั่น
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รายการระหว่างกัน

สรปุรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความ
สัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพันธ์

1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (“JAS”)

• JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่ง 
ถอืหุน้ในบริษทั ร้อยละ 64.29 และถอืหุน้ใน JAS ร้อยละ 56.37

• บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 
จ�ากัด (“TTTI”)

• TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร

• TTTI กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก 

• TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU 
ร้อยละ 99.87 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

• บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ากัด 
(“JASTEL”)

• JASTEL ประกอบธรุกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ-ส่งข้อมูลภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

• JASTEL กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

•  JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด 
(“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

• บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด 
(“PA”)

• PA ประกอบธรุกิจให้เช่าพืน้ทีส่�านกังานในอาคาร จสัมิน อนิเตอร์เนชัน่แนล 
ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

• PA และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

• PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตาม
ล�าดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ100.00

• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ากัด 
(“JINET”)

• JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น  
การให้บริการอนิเทอร์เนต็รายบุคคล (Individual) บรกิารอนิเทอร์เนต็ส�าหรับ
ลูกค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ

• JINET กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

• JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพันธ์

• บริษัท เอเซียส รีเยนแนล 
เซอร์วิส จ�ากัด (“ACES”)

• ACES ประกอบธรุกิจให้บริการระบบส่ือสารโทรศพัท์ทกุประเภทขาย/ปลกี/
ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

• ACES กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

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

2. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ 
จ�ากัด (“GS”)

• GS ประกอบธรุกิจรับซือ้วสัดุทีใ่ช้แล้ว และแปรสภาพวสัดุทีใ่ช้แล้วโดยผ่าน
กรรมวิธีเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

• GS และบรษิทัมีผูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกัน คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร 
เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้ง นายนวมินทร์ 
ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96 

3. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก 
และคนชรา(“มูลนิธิฯ”)

• มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้รับการ
รับรองให้เป็นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร

• มูลนธิ ิดร.พชิน ีโพธารามิก เพือ่เด็ก และคนชรา มีนายพชิญ์ โพธารามิก เป็น
รองประธานกรรมการใน มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 

• บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

4. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(“PINVEST”)

• PINVEST ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์

• PINVEST และบริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดย 
นายพชิญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ใน PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

หมายเหตุ : ท่านสามารถติดตามรายละเอียดรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี  
   2559 – 2561 ที่เว็บไซต์ของบริษัท 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าท่ี
เป็นธรรม  ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการส่ือโฆษณาบน
เวบ็ไซต์, นติยสาร, วทิย ุและ ทีวดิีจติอล แก่ TTTI 

28.42 การให้บริการส่ือโฆษณา และให้บริการใช้ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นช่องทางในการ    
โปรโมทบริการของ TTTI โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป 
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสม
ผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI 13.64 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) 

7.18 การเช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการ
อนิเทอร์เนต็ครบวงจร ทีมี่ความพร้อมด้านระบบ และ
อปุกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) ให้บรกิารเชือ่มต่อ
สญัญาณอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูง รวมทัง้มีบริการให้
เช่าพืน้ทีว่างเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ทีเ่ป็นห้องทีมี่ลักษณะ
เฉพาะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคาค่าบริการเป็น 
ราคาตลาด ดังนัน้จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความ 
สมเหตสุมผลและมีราคายตุธิรรม

• บรษิทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวโยงกันให้
แก่ TTTI ดังนี้

1) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 
และธุรกิจสื่อวิทยุ 

2) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในส�านักงาน 

11.24 การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ดังกล่าว เป็นรายการธรุกิจปกต ิโดย TTTIเป็นผูใ้ห้
บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้าน
ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ(Infrastructure) รวมทั้ง
มีส�านักงานตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ท�าให้มี
ความสะดวกในการดูแล และการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางประกอบกับอัตราค่าบริการเทียบ
เคียงได้กับราคาบริการของผู้ประกอบการรายอ่ืน  
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหต ุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

• บรษิัทจา่ยค่าบรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานให้แก่ TTTI 
เพื่อด�าเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน 
Call center และบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการ
เลขหมายเพื่องานสื่อสารที่เก่ียวข้องกับงาน
ส�านักงาน 

0.46 การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการเป็น
อัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้บริการ
ของผูป้ระกอบการภายนอกอืน่ๆ จงึเหน็ว่าการท�า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

2. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมให้แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่าย
จากอาคารจัสมินถึง DTAC (รังสิต)  

0.16 การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการ
รับส่งข้อมูลผ่านเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic)  
ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์เชื่อม 
โครงข่ายต่างๆ โดยราคาค่าบริการใกล้เคียงกับ
อัตราค่าบริการที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ
รายอื่นท่ีให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึง
เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

• บริษทัและบรษิทัย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL

2.31 ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ 
(Infrastructure) และมีบริการให้เช่าพื้นที่วาง
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
ให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด  
ดังนัน้  จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความสมเหตสุมผล 
และมีราคายุติธรรม

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น  
ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบริการ 
ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา

14.65 การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการ
ปกตขิองกลุ่มบริษทั โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจสัมิน  
อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่า
บริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับ 
ผูเ้ช่ารายอืน่  ดังนัน้  จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความ 
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

4. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าบริการ 
Internet Corporate Leased Line  
ให้แก่ JINET  

0.18 การให้บริการ Internet Corporate Leased Line  
ดังกล่าวเป็นรายการธรุกิจปกต ิ โดย JINET เป็น
ผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เน็ตครบวงจร ท่ีมีความพร้อม
ด้านระบบ และอปุกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) โดย
ราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

5. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (“JAS”)

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทให้บริการพัฒนาและดูแลระบบ Website, 
Application บน Online แก่ JAS โดยเรียกเก็บ
ค่าพฒันาและดูแลระบบตามใบราคา (Price List)

0.31 การให้บริการพัฒนา และดูแลระบบ Website,  
Application ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็น
ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

6. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTI, JINET, JASTEL, ACU และ PA

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทย่อยได้เงินสนับสนุน (Sponsor) ในการจัด
งานกิจกรรม

9.30 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

7. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จ�ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือเก่า
ในลักษณะการขายเป็นเศษกระดาษเพื่อน�าไป
ท�าลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคาท่ี บริษัทย่อย
จ�าหน่ายให้แก่คู่ค้ารายอื่นและไม่ต�่ากว่าราคา
ตลาด

0.07 รายการดังกล่าวเป็นรายการธรุกจิปกติ และมีราคา
เท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการ 
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บรษิทัย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าส�ารอง ส�าหรับห้อง
สตูดิโอที่ใช้ถ่ายท�ารายการต่างๆ

0.89 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมี
อัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด

เช่าพื้นที่ 

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีเพื่อเป็น 
ที่ตั้งส�านักงานของกลุ่มบริษัท 

40.79 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน 
อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ บริการให้เช่าพื้นที่ 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นตามมาตรฐานเดียว
กับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษทัจ่ายเงนิบริจาคให้แก่มูลนธิฯิ เพือ่สนบัสนนุ
การก่อสร้างอาคารโรงเรียน เป็นสาธารณกุศล 

2.35 รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนในการท�า 
CSR ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ

3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. บริษัท พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษทัย่อยจ่ายค่าเช่ากล้องให้แก่ PINVEST เพือ่
ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีอัตราเทียบเคียงกับ
อตัราค่าบรกิารท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร
รายอื่น  

15.00 รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกต ิและมีอตัรา
ค่าบริการเช่า ซึ่งเป็นราคาท่ีเป็นไปตามเงื่อนไข 
การค้าทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมี 
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
เพือ่สนบัสนนุให้กลุ่มบรษิทัด�าเนนิธรุกิจบรรลุวัตถปุระสงค์อย่างมีประสทิธภิาพ และย่ังยนื บริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีความเชื่อถือได้ 
ของรายงานทางการเงิน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  
ทั้งในประเทศ และระดับสากล

บริษัทได้น�าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของส�านักงาน กลต. ตามแนวทางของ COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน 
บริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาแบบประเมินที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหาร และมีการซักถามข้อมูล 
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ�าทกุปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั  
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ได้ท�าการประเมินโดยซักถาม 
ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน โดยสรุป 
สาระส�าคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผนงานและงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มีการจัดการโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และก�าหนดอ�านาจ 
ความรับผิดชอบ และการวางแผนด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรณยาบรรณต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภายในกลุ่มบริษัท ท�าหน้าท่ีพิจารณา 
นโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง ติดตามและ 
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

• พจิารณาอนมัุตแิละทบทวนนโยบายบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายของธรุกจิ ก�าหนด 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ วางแผน 
การบริหารจัดการความเส่ียง ประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ โอกาสการเกิดทุจริต เพื่อจัดล�าดับ 
ความเสี่ยง ตระหนักถึงสัญญาณหรือรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

• เข้าเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีแผนการ 
ตรวจสอบและควบคุมความเสีย่งด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ พร้อมท้ังส่ือสารให้พนกังานรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ

• ติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้

• ก�ากับดูแลบริษัทย่อย ให้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฎิบัติงาน
บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานส�าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี 
และวงเงินอนมัุตขิองฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชดัเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการอนมัุตอิอกจากการบันทกึ 
รายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการพัฒนากิจกรรม 
ควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย  บริษัทมีมาตรการควบคุมการท�าธุรกรรมต่างๆ  
ให้ด�าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



รายงานประจ�าปี 2562128

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ามาใช้ได้ทันต่อเวลา  
บรษิทัมีการก�าหนดช่องทางและกระบวนการสือ่สารข้อมูลทัง้ภายใน และภายนอกบริษทัท่ีเหมาะสม เพือ่ให้สามารถสือ่สาร 
ข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและทันเวลา

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริษัทก�าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา  
รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษทัมีความเหน็ว่า บริษทั และบริษทัย่อย มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงทีเ่พยีงพอ 
และเหมาะสม กับการด�าเนนิธรุกิจ โดยบริษทัจดัให้มีระบบการควบคมุภายในและบุคลากรอย่างเพยีงพอในการปฏิบัตงิาน  
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง 
อย่างต่อเนื่อง ดูแลการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปฏิบัติตาม 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ (1995)  
จ�ากัด มาตัง้แต่ปี 2550 โดยแต่งตัง้ นางสาวสวนศร ีสวนกูล เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่จัดท�าแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี ติดตามและตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส�าหรับ 
การวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส�าเนารายงาน 
ให้กับฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าท่ีดูแล 
สนับสนุนการท�างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผล 
การตรวจสอบโดยตรงต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานระบบการควบคมุ 
ภายในของบริษัทแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ อันอาจท�าให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ก�ากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อาทิ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 เป็นต้น ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตาม 
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้  
มีนางสาวปิตฤิดี ศิริสัมพนัธ์ เป็นผูอ้�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกจิการ และเลขานกุารบริษทัเป็นผูท้�าหน้าทีดั่งกล่าว นอกจากนี้  
ยังว่าจ้าง บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ�ากัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้ค�าปรึกษาและแนะน�าแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎในหัวข้อ  
ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท 
ต่อรายงานทางการเงนิ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม  
ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมท้ัง 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ ทัง้นี ้งบการเงนิดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ 
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน  
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพื่อให้ข้อมลูทางการเงนิมคีวามถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อใหก้ารด�าเนินงานของบรษิัท  
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ

ท้ังนี ้คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ�านวน 3 ท่าน เป็นผูท้�าหน้าท่ี  
สอบทานนโยบายการบัญชี และคณุภาพของรายงานทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน  
ระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รับ 
การตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษทั คอื บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษทั 
ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู ้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ 
สร้างความเชือ่ม่ันอย่างมีเหตผุลต่อความเช่ือถอืได้ของงบการเงนิของบริษทั และงบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  
จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการ 
และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายช่ือ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
(ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

5/5

2. นายปรีชา  ลีละศิธร** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
(เริ่มด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3 กุมภาพันธ์ 2563)

5/5

3. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล กรรมการตรวจสอบ 5/5

*  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง

 1. นายปรีชา ลีละศิธร จากต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรท่ีก�าหนดขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษทั และตามระเบียบบริษทั สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง กับกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่ดี เป็นประจ�าทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ  
มีการประชมุ จ�านวน 5 ครัง้ ร่วมกับผูบ้รหิาร ผูส้อบบัญช ีและผูต้รวจสอบภายใน รวมถงึมีวาระการประชมุเฉพาะผูส้อบบัญชี  
โดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย รวมถึงการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2562 ของบริษัทและงบการเงินรวม ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง 
ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายการ 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน ก.ล.ต. ซึง่ผูส้อบบัญช ี
มีความเหน็ว่ารายการค้าและรายการระหว่างกนัทีส่�าคัญกบับริษทัทีเ่ก่ียวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ครบถ้วนแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3. สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบรหิารความเส่ียง รวมถงึการป้องกนั 

การเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณา
ผลการตรวจสอบ รับฟังค�าช้ีแจง ข้อตรวจพบ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ  
และไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รบัข้อมูล เพือ่ให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ ตามวตัถปุระสงค์การด�าเนนิงาน  
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และค�านงึถงึการบริหารความเส่ียงท่ัวทัง้องค์กร พจิารณาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและประหยัด มีการดูแลรักษา 
ทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ รวมถึงในปี 2562  
สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ส�าหรับการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกสมัยที่ 2

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ธรุกจิ ของบรษัิท และบรษัิทย่อย รวมทัง้ระเบียบข้อก�าหนดของบรษัิท ทัง้นีจ้ากการรายงานของผูต้รวจสอบภายใน  
ผูบ้ริหาร และผู้สอบบัญช ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญในเร่ืองการไม่ปฎิบัติ 
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ 
ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม  
นอกจากนี้ ได้ท�าการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�าทุกปี

6. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส  
ให้ข้อแนะน�าและติดตามการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต 
คอร์รัปชัน่ มีการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจ�าปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมิน
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ประจ�าปี 2563 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 หรือ  
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2563 อีกวาระ
หนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จ�านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญช ี
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปี 2563 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,390,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจ การค�านึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงาน 
ทางการเงนิมีความถกูต้องเช่ือถอืได้ รวมทัง้ให้มีการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องกับการด�าเนนิธรุกิจ 
ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายปรีชา  ลีละศิธร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ  
จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายช่ือ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายปรีชา  ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

2. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(ลาออกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

2/2

3. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

* นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน แทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตร 
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญ ดังนี้

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แทนต�าแหน่งที่ลาออก เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

4. พิจารณาการจ่ายบ�าเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสส�าหรับผู้บริหาร ส�าหรับปี 2562

5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี  
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายปรีชา ลีละศิธร)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำน
งบกำรเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี ช่ือผูส้อบบัญชี
ผูส้อบบัญชี 

รบัอนญุำตเลขที่
บรษัิทผูส้อบบัญชี

2560 นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

2561 นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

2562 นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�าหรับปี 2560-2562 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีข้างต้น ซึ่งเป็น 
ผูส้อบบัญชท่ีีได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ งบการเงนิปี 2560-2562 
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ

งบการเงินส�าหรับปี 2560-2562 ผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบและ 
มีความเห็นว่างบการเงนิของบรษิทัได้แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และกระแส
เงินสด ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 - 2562

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44.83 0.99  91.23  1.58 129.83 2.26

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร  0.24  0.01    0.24  -   0.23 0.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 330.61  7.28  448.13  7.77 492.66 8.59

สินค้าคงเหลือ  16.34  0.36  16.53  0.29 10.50 0.18

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 66.94 1.47 69.31 1.20 72.59 1.26

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 17.51 0.39 38.81 0.67 23.51 0.41

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 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   

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 39.61 0.87 62.60 1.09 46.06 0.80

เงินลงทุนในการร่วมค้า 0.88 0.02 - - 46.83 0.82

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 712.97 15.69 732.36 12.70 760.55 13.26

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

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 592.86 13.05 1,328.01 23.04 1,456.79 25.39

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 300.53 6.62 245.45 4.26 258.97 4.51

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 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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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 185.87 4.09 221.86 3.85 120.00 2.09

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 358.36 7.89 423.61 7.35 319.04 5.56

ส่วนของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 300.79 6.62 109.64 1.90 81.89 1.43

ต้นทุนการได้รบัใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถีค้่างจ่าย - - 6.78 0.12 206.18 3.59

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 21.84 0.48 15.64 0.27 6.60 0.12

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.39 0.01 1.34 0.02 3.40 0.06

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 110.14 2.43 89.51 1.55 65.29 1.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน 977.39 21.52 868.38 15.06 802.40 13.99

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

   

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

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถีค้่างจ่าย 212.18 4.67 844.06 14.64 695.32 12.12

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 16.22 0.36 18.39 0.32 6.03 0.11

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 86.39 1.90 51.86 0.90 43.79 0.76

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.83 0.13 7.48 0.13 8.99 0.15

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 486.30 486.30 519.70  

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 347.11 7.64 347.10 6.02 339.07 5.91

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

ก�าไรสะสม

จัดสรรเพื่อส�ารองตามกฎหมาย 51.97 1.14 51.97 0.90 51.97 0.91

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

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (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

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00 5,736.60 100.00
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 – 2562

งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

งบกำรเงนิรวม
ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รำยได้       
รายได้จากการขายและให้บริการ 2,150.39 98.45 2,399.23 95.66 2,528.67 98.17
ก�าไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช�าระ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

- - 75.23 3.00 - -

รายได้อื่น 33.95 1.55 33.66 1.34 47.04 1.83
รวมรำยได้ 2,184.34 100.00 2,508.12 100.00 2,575.71 100.00 
ค่ำใช้จ่ำย    
ต้นทุนขายและให้บริการ 1,963.11 89.87 1,905.89 75.99 1,833.83 71.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 281.76 12.90 171.03 6.82 139.39 5.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 493.65 22.60 480.51 19.16 448.34 17.41
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.25 0.24 - - 4.94 0.19
หนี้สงสัยจะสูญ - - - - 0.50 0.02
โอนกลบัค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า - - (4.03) (0.16) - -
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,743.77 125.61 2,553.40 101.81 2,427.00 94.23 
ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน
ในกำรร่วมค้ำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและรำยได้  
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้

(559.43) (25.61) (45.28) (1.81) 148.71 5.77

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.81 0.04 - - - -
ก�ำไร(ขำดทนุ)ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและรำยได้  
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงนิได้

(558.62) (25.57) (45.28) (1.81) 148.71 5.77

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (110.42) (5.06) (128.62) (5.13) (133.40) (5.18)
ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (669.04) (30.63) (173.90) (6.94) 15.31 0.59 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 52.85 2.42 (19.37) (0.77) 42.86 1.66
ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปี (616.19) (28.21) (193.27) (7.71) 58.17 2.26 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

(2.57) (0.82) (6.70)

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้

(10.72) - -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี (13.29) (0.82) (6.70)
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (629.48) (194.09) 51.47
กำรแบ่งปันก�ำไร  
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (616.19) (193.27) 58.17
กำรแบ่งปันก�ำไรรวมส�ำหรับปี (616.19) (193.27) 58.17
ก�ำไรต่อหุ้น  
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.178) (0.056) 0.017
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (0.178) (0.050) 0.015
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,451.45 3,351.57
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 – 2562

งบกระแสเงนิสด

งบกำรเงนิรวม

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 1,032.05 1,188.95 1,185.86

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

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (65.58) (2.11) 332.57

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (2.57) 1.56 (2.31)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสุทธิลดลง (46.40) (38.60) 43.02

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ
งบกำรเงนิรวม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.55 0.85 1.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.36 0.58 0.74
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.12 1.42 1.37
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.98 5.49 5.76
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 61.02 66.46 63.38
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 100.31 116.92 132.34
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.64 3.12 2.76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 34.75 41.69 43.61
ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 10.50 8.75 8.37
วงจรเงินสด (วัน) 54.16 60.83 57.77

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 8.71 20.56 27.28
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (27.59) (6.43) 4.02
อัตราส่วนก�าไรอื่น (%) 1.55 4.34 1.83
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) (173.93) (771.21) 1,166.38
อัตราก�าไรสุทธิ (%) (28.21) (7.71) 2.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (26.49) (7.18) 2.28

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (10.84) (0.79) 2.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (71.80) (12.09) 20.01
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.42 0.44 0.46

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26 1.18 1.09
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (5.06) (0.35) 1.11
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.86 0.80 0.70
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) - - 381.66

หมายเหตุ : 1/ค�านวณจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

1) กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

รำยได้

รำยได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ�านวน 2,184.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจ�านวน 2,508.12 
ล้านบาท ลดลง 323.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.91 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รำยได้

งบกำรเงนิรวม

2562 2561
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)

%

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

ก�าไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช�าระค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

- 75.23 (75.23) 100.00

รายได้อื่น 33.95 33.66 0.29 0.86

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

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ�านวน 2,150.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 
2561 มีจ�านวน 2,399.23 ล้านบาท ลดลง 248.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 รายได้จากการขายและบริการแยก
ตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุม่ธรุกจิ

งบกำรเงนิรวม

2562 2561
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)

%

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

ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง 230.97 205.59 25.38 12.34

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

รำยได้จำกกลุม่ธรุกจิส่ือ ซึง่ประกอบด้วยธรุกิจให้บริการโฆษณาและธรุกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทงิผ่าน Multi 
Screen ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2562 มีจ�านวน 1,919.42 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2561  มีจ�านวน 2,193.64 ล้านบาท  
ลดลง 274.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยรายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักเกิดจาก ช่วงปลายปี 2562 มีการคืนช่องทีวี
จ�านวน 7 ช่อง บรษิทัฯ จงึเร่ิมเปิดเจรจาปรับข้ึนราคาขายโฆษณา เนือ่งจากราคาขายโฆษณาของช่อง MONO29 ต�า่กว่าราคา
ตลาดค่อนข้างมาก ในขณะท่ีช่องอืน่ ๆ  ปล่อยโปรโมชัน่แย่งชงิยอดขายโฆษณาในช่วงเวลาดังกล่าว จากท้ัง 2 ปัจจยั จงึส่ง 
ผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัท อย่างไรก็ตามการเจรจาเร่ิมได้ข้อสรุปในช่วงต้นปี 2563 ผลการเจรจาเป็นที่ 
น่าพอใจ โดยค่าเฉลี่ยราคาขายต่อนาทีเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 30 ส�าหรับรายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูล
ข่าวสารและบันเทงิผ่าน Multiscreen ทีล่ดลง บริษทั มีแผนท�าการตลาดร่วมกับผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ ซึง่คาดว่า 
จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริการ MonoMax อย่างก้าวกระโดด 

รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรข้อมูลและควำมบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา  
ธรุกิจเพลงและธรุกิจอืน่ๆของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2562  มีจ�านวน 230.97 ล้านบาท  เม่ือเทยีบกับปี 2561  มีจ�านวน 
205.59 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 25.38 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12.34 เนือ่งจากรายได้จากกลุม่ Sponsors ท่ีเข้ามาสนบัสนนุทัง้ 
กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ตของกลุ่มบริษัท และกิจกรรมโปรโมทต่างๆ
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รำยได้อ่ืน ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2562 มีจ�านวน 33.95 ล้านบาท เม่ือเทยีบกับปี 2561 มีจ�านวน 33.66  ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 0.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.86

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ�านวน 2,800.53 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจ�านวน 2,701.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.67

รำยกำร

งบกำรเงนิรวม

ปี 2562 ปี 2561
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)

%

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ  1,963.11  1,905.89  57.22  3.00 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 281.76  171.03  110.73 64.74 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  493.65  480.51  13.14  2.73 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.25    -    5.25 100.00

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - (4.03) 4.03 100.00

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 2,743.77 2,553.40 190.37 7.46

ส่วนแบ่ง(ก�าไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (0.81) - (0.81) (100.00)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 110.42 128.62  (18.20)  (14.15)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (52.85) 19.37  (72.22)  (372.84)

รวมทั้งสิ้น 2,800.53 2,701.39 99.14 3.67

การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน มีค่าตัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนท์ใหม่ๆจากค่ายหนัง 
ต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
แพลตฟอร์ม MonoMax ทีท่างบริษทัได้ปรบักลยทุธ์ทางธรุกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชกิ (Subscription) 
ทีร่องรับลูกค้าท้ังทางเว็บไซด์และแอปพลิเคชัน รวมถึงการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยได้มีการใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ ทัง้การใช้ 
สือ่ภายในองค์กรและการออกสือ่ประชาสัมพนัธ์ภายนอกร่วมกบัพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มากข้ึน

ขำดทุนสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2562 จ�านวน 616.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีขาดทุนสุทธิจ�านวน 
193.27 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ 422.92 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 218.82  เนือ่งจากในปี 2562 บรษิทัมีรายได้ค่าโฆษณา 
และรายได้จากธรุกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงผ่าน Multiscreen ลดลง เม่ือเทยีบกับปีก่อน ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น 

2) กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวน 4,542.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ�านวน 1,222.30 
ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 206.02 ล้านบาทและการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,016.28 
ล้านบาท  
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สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสำเหตุหลักมำจำก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 46.40 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 117.52 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากราย
ได้ที่ลดลงเป็นหลัก

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมีสำเหตุหลักมำจำก

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ลดลง 735.15 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 290 ล้านบาท 

หนี้สิน

หนีส้นิรวมของบรษิทัและบริษทัย่อย ณ ส้ินปี 2562 มีจ�านวน 2,531.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ�านวน 592.90 ล้านบาท  
การลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย ลดลง 638.66 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวน 2,011.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ�านวน 629.40 
ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนส�าหรับปี 2562 จ�านวน 616.19 ล้านบาท

โครงสร้ำงเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ�านวน 2,531.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.72 
ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผูถ้อืหุน้จ�านวน 2,011.69 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.28 ของสนิทรัพย์รวม อตัราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.08 เท่า

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 8.71 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 11.85 
และมีอัตราก�าไรสุทธิติดลบร้อยละ 28.21 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.50 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทและ 
บริษัทย่อยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์

ส�าหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 10.84 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ร้อยละ 10.05 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2562 เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.02 เท่า เนื่องจาก  
ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน
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สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน

ส�าหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.55 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.30 เท่า อัตราส่วน 
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.36 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.22 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง  
ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ส�าหรับปี 2562 อยู่ที่ 1.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.08 เท่า เนื่องจากบริษัทและ 
บริษัทย่อยมีหนี้สินรวมลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมากกว่า

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญา
บริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลำกำรช�ำระ จ�ำนวนเงนิ

ภายใน 1 ปี 177

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 291

มากกว่า 5 ปี 194
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมและงบกระแสเงินสดรวม  สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน  
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และได้ตรวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 ผลการดําเนินงาน 
และกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี  ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก 
สําหรับเร่ืองเหลา่นี ้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 
ท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรับรู้รายได ้

เน่ืองจากกลุม่บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัทัง้ในธุรกิจส่ือและให้บริการข้อมลู ทําให้กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า
และให้บริการท่ีหลากหลายและเป็นจํานวนท่ีมีนัยสําคัญ  รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรง 
ต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทท่ีผู้ ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคญัต่อการรับรู้รายได้
ของกลุม่บริษัท 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุม่บริษัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบ
ไว้ และขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการรับรู้รายได้ 

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกล้ 
สิน้รอบระยะเวลารายงาน 

• สอบทานใบลดหนีท่ี้กลุม่บริษัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ 
ของรายการขายสินค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบญัชีท่ีทําผ่านใบสําคญั
ทัว่ไป 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี
จํานวนรวม 2,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
และเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยจํานวนรวม  3,849 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  85 ของสินทรัพย์รวม 
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6  
และข้อ 9 ซึง่ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทพบวา่ มีข้อบง่ชีว้า่ สินทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ การพิจารณาการด้อยคา่
ของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน 
และการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรัพย์ รวมถึงการกําหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสําคญั 
ซึง่มีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคา่ของคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์เหลา่นัน้ 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 
โดยการ 

• ทําความเข้าใจในกระบวนการท่ีทําให้ได้มาซึง่ตวัเลขดงักลา่ว 

• เปรียบเทียบข้อสมมติดงักลา่วกบัแหลง่ข้อมลูภายนอกและภายในของกลุม่บริษัท 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือประเมินการใช้ 
ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคตดงักลา่ว 

• พิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 
ของกลุม่บริษัทและของอตุสาหกรรม 

• ทดสอบการคํานวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแบบจําลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ีสําคัญต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะ
อตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมนิการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใช้จํานวน 119 ล้านบาท โดยกลุม่บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 25 ตามลําดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 
จะสามารถรับรู้รายการได้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลขาดทนุทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นัน้ต้องอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารอย่าง
มากในการจดัทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ตามแผนธุรกิจท่ีได้อนมุติั
แล้ว ดงันัน้ จงึมีความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูคา่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมลูท่ีจําเป็นและข้อสมมติทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทําประมาณการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมลูทัง้ภายนอกและ
ภายในของกลุม่บริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสําคญักบัข้อมลูและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบกบัอตัราการเติบโตของ
รายได้และอตัรากําไรขัน้ต้นโดยตรง นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับ
กําไรทางภาษีท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือประเมินการใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีดงักล่าว 
ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมลูและข้อสมมติดงักลา่วข้างต้น และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ีสําคญัต่อประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะ
อตัราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรายการผล
แตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ท่ีกลุม่บริษัทไม่ได้บนัทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ 
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนนัน้ 
มีความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่  
หรือปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนแสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
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เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลู 
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลทราบ 
เพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถ
จัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงนิ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานตอ่เน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ
กิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไม่สามารถ
ดําเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้ 

ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ          
กลุม่บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตสุมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า 
รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย 
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
ซึ่ง เ ป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี เ กิดจากข้อผิดพลาด  เ น่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท 
ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ  
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้ สอบบัญชี 
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด 
การดาํเนินงานตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบ
แตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการ
ควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง 
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ 
ท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุด 
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย 
เร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าว 
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ้

 
 
 
กรองแก้ว ลิมป์กิตติกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,832,896        91,230,440        1,793,298          8,724,852          
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร 238,679             235,762             3,057                 3,020                 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 7 330,608,431      448,129,583      548,025,776      511,400,338      
สินค้าคงเหลือ 8 16,339,225        16,528,479        -                        -                        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั 66,941,755        69,310,492        9,016,168          13,920,311        
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 17,512,728        38,809,034        3,361,698          5,124,495          
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 57,315,861        75,568,809        5,568,493          3,370,248          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 533,789,575      739,812,599      567,768,490      542,543,264      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 31.2 39,607,007        62,597,359        912,668             262,293             
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย 6 -                        -                        623,500,000      619,250,000      
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 9 -                        -                        3,225,225,288   3,298,825,288   
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 882,569             -                        -                        -                        
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 712,971,761      732,357,721      21,705,798        29,987,884        
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 12 2,282,813,234   2,572,809,832   56,454,717        67,573,304        
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 13 592,853,734      1,328,014,066   -                        -                        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 25 300,533,705      245,446,620      13,237,906        11,910,849        
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 79,324,735        84,037,754        20,495,886        30,418,509        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,008,986,745   5,025,263,352   3,961,532,263   4,058,228,127   
รวมสินทรัพย์ 4,542,776,320   5,765,075,951   4,529,300,753   4,600,771,391   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 14 185,870,778      221,856,786      19,226,996        27,985,771        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 15 358,355,579      423,612,461      151,636,370      115,618,271      
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย 6 -                        -                        48,514,400        52,183,680        
ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี
   เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 16 300,788,136      109,640,369      -                        -                        
   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีค้างจ่าย 17 -                        6,777,697          -                        -                        
   หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 21,842,919        15,637,689        632,895             -                        
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 386,833             1,341,836          -                        -                        
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 110,145,015      89,504,313        14,000,235        12,429,204        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 977,389,260      868,371,151      234,010,896      208,216,926      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หนีส้ินระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี
   เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 16 1,233,075,755   1,333,820,773   -                        -                        
   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและดอกเบีย้ค้างจ่าย 17 212,180,000      844,058,013      -                        -                        
   หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 16,219,267        18,392,448        975,484             -                        
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 86,394,755        51,861,054        42,436,881        22,035,519        
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 25 5,834,091          7,476,746          -                        -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,553,703,868   2,255,609,034   43,412,365        22,035,519        
รวมหนีสิ้น 2,531,093,128   3,123,980,185   277,423,261      230,252,445      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 20
   ทนุจดทะเบยีน
      หุ้นสามญั 4,862,999,975 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 486,299,998      486,299,998      486,299,998      486,299,998      
   ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว
      หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น (2561: 3,471,029,658 หุ้น)
         มลูค่าหุ้นละ 0.1 บาท 347,105,404      347,102,966      347,105,404      347,102,966      
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 20 3,633,007,963   3,632,950,329   3,633,007,963   3,632,950,329   
ส่วนตํ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั (152,365,167)    (152,365,167)    -                        -                        
กําไรสะสม
   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 22 51,970,000        51,970,000        51,970,000        51,970,000        
   ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทนุ) (1,865,882,536) (1,238,978,792) 219,794,125      338,495,651      
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น (2,152,472)        416,430             -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,011,683,192   2,641,095,766   4,251,877,492   4,370,518,946   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,542,776,320   5,765,075,951   4,529,300,753   4,600,771,391   

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายได้จากสญัญาที่ทํากบัลกูค้า 23 2,150,389,052   2,399,232,338   190,676,165      380,001,130      
ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการชําระค่าธรรมเนียม
   ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 13 -                        75,226,956        -                        -                        
รายได้อื่น 6 33,953,918        33,657,090        204,258,578      112,099,552      
รวมรายได้ 2,184,342,970   2,508,116,384   394,934,743      492,100,682      
ค่าใช้จ่าย
ต้นทนุขายและให้บริการ 1,963,107,585   1,905,894,039   189,557,687      314,092,255      
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ 281,760,405      171,025,775      10,474,894        20,103,231        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 493,652,485      480,511,768      232,523,971      233,605,063      
ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 9 -                        -                        73,600,000        -                        
โอนกลบัค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทนุในการร่วมค้า -                        (4,037,996)        -                        -                        
ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 12 5,250,905          -                        -                        -                        
รวมค่าใช้จ่าย 2,743,771,380   2,553,393,586   506,156,552      567,800,549      
ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (559,428,410)    (45,277,202)      (111,221,809)    (75,699,867)      
ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 807,594             -                        -                        -                        
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (558,620,816)    (45,277,202)      (111,221,809)    (75,699,867)      
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (110,417,646)    (128,619,609)    (2,878,510)        (1,896,738)        
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (669,038,462)    (173,896,811)    (114,100,319)    (77,596,605)      
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 25 52,849,774        (19,372,486)      130,359             8,543,523          
ขาดทุนสําหรับปี (616,188,688)    (193,269,297)    (113,969,960)    (69,053,082)      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:
รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (2,568,902)        (818,670)           -                        -                        
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สทุธิ
   จากภาษีเงินได้ 19 (10,715,056)      -                        (4,731,566)        -                        
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี (13,283,958)      (818,670)           (4,731,566)        -                        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (629,472,646)    (194,087,967)    (118,701,526)    (69,053,082)      

ขาดทุนต่อหุ้น 27
ขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน
   ขาดทนุส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.178)               (0.056)               (0.033)               (0.020)               

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทนุก่อนภาษี (669,038,462)    (173,896,811)    (114,100,319)    (77,596,605)      
รายการปรับกระทบยอดขาดทนุก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคา 97,295,648        103,025,385      12,766,810        15,905,178        
   ค่าตดัจําหน่าย 1,145,611,907   981,942,962      15,800,220        10,735,748        
   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตดัจําหน่าย 81,503,301        128,779,260      -                        -                        
   หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (40,640)             1,903,504          (1,382,984)        -                        
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) 850,660             (679,759)           -                        -                        
   ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                        73,600,000        -                        
   โอนกลบัค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทนุในการร่วมค้า -                        (4,037,996)        -                        -                        
   ผลต่างจากการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการชําระค่าธรรมเนียม
      ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี -                        (75,226,956)      -                        -                        
   ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ 1,836,899          (1,190,819)        (212,739)           (113,459)           
   ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -                        3                        -                        -                        
   ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 5,250,905          -                        -                        -                        
   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (5,968,307)        668,487             (3,939,517)        2,430,088          
   ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (807,594)           -                        -                        -                        
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,930,184        8,498,912          13,793,889        2,969,532          
   ดอกเบีย้รับ (589,970)           (780,584)           (18,697,674)      (21,349,490)      
   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 110,417,646      128,619,609      2,878,510          1,896,738          
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 788,252,177      1,097,625,197   (19,493,804)      (65,122,270)      
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 109,900,937      42,642,511        (35,769,432)      45,152,492        
   สินค้าคงเหลือ (661,406)           (5,352,193)        -                        -                        
   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 20,927,597        (14,907,492)      1,807,828          718,642             
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 25,908,866        24,726,513        (2,123,245)        4,671,688          
   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 2,341,745          (257,607)           (339,444)           (196,208)           
หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 63,189,784        27,022,804        35,840,482        (61,559,220)      
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 20,640,702        24,218,288        1,571,030          (16,730)             
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,030,500,402   1,195,718,021   (18,506,585)      (76,351,606)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (68,277,583)      (69,849,263)      (9,016,168)        (14,103,507)      
   รับคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย 69,822,934        63,081,384        24,168,574        25,672,925        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,032,045,753   1,188,950,142   (3,354,179)        (64,782,188)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบีย้รับ 589,970             780,584             17,766,810        6,248,867          
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร เพ่ิมขึน้ (2,918)               (3,069)               (37)                    (41)                    
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพ่ิมขึน้) -                        -                        (2,867,016)        104,000,000      
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) 22,990,352        (16,538,794)      (650,375)           (42,000)             
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในบริษัทย่อย -                        -                        -                        (286,499,663)    
เงินสดรับคืนทนุจากการชําระบญัชีของการร่วมค้า -                        48,488,349        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (74,975)             -                        -                        -                        
เงินปันผลรับ -                        -                        -                        26,298,908        
ซือ้และจ่ายชําระเจ้าหนีค้่าซือ้อปุกรณ์ (45,411,889)      (36,661,507)      (2,601,839)        (3,901,041)        
ซือ้และจ่ายชําระเจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (990,333,621)    (1,224,957,869) (4,681,633)        (12,327,503)      
เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 1,943,723          1,895,872          260,597             145,277             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,010,299,358) (1,226,996,434) 7,226,507          (166,077,196)    
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายดอกเบีย้ (95,404,597)      (103,420,904)    (1,537,775)        (983,017)           
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (35,986,008)      101,856,786      (8,758,775)        27,985,771        
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ -                        -                        -                        50,992,000        
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร 200,000,000      -                        -                        -                        
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร (109,597,251)    (79,269,517)      -                        -                        
เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (24,642,120)      (17,169,321)      (562,271)           (1,405,955)        
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 60,072               200,081,270      60,072               200,081,270      
จ่ายเงินปันผล (5,133)               (104,192,706)    (5,133)               (104,192,706)    
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (65,575,037)      (2,114,392)        (10,803,882)      172,477,363      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (2,568,902)        1,563,476          -                        -                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (46,397,544)      (38,597,208)      (6,931,554)        (58,382,021)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 91,230,440        129,827,648      8,724,852          67,106,873        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 44,832,896        91,230,440        1,793,298          8,724,852          

-                        -                        -                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซือ้อปุกรณ์โดยยงัไม่ได้จ่ายชําระ 17,287,642        9,683,390          22,308               262,214             
   ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยยงัไม่ได้จ่ายชําระ 19,086,957        154,258,971      -                        -                        
   สินทรัพย์ได้มาภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 28,674,169        38,570,928        2,170,650          -                        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จํากัด  (มหาชน ) (“บริษัทฯ”) เ ป็นบริษัทมหาชนซึ่ งจัดตั ง้และมีภูมิ ลํา เนา 
ในประเทศไทย โดยมีนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ  
อยู่ ท่ี 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชัน้ 16 หมู่ ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด  
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ ธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

ก) ธุรกิจส่ือ ประกอบด้วย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และส่ือบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ข) ธุรกิจให้บริการข้อมลูและความบนัเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเท่ียว และ
พยากรณ์ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี     11 
ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเ งินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับ ท่ีบ ริษัทฯ  ใช้ เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเ งิน 
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ด้จัดทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท  โมโน  เทคโนโลยี  จํากัด  (มหาชน)  
(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทย่อย”) ดงัตอ่ไปนี ้

 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562



รายงานประจ�าปี 2562158

 

2 

  จดัตัง้ขึน้ อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั ผลิต จําหน่ายและบริการข้อมลูสาระบนัเทิง 

นิตยสารบนัเทิงและหนงัสือทัว่ไป  
รวมถึงภาพยนตร์ เพลง ส่ือบนัเทิงอื่น ๆ 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากดั ให้บริการจดัหาห้องพกัโรงแรม ทวัร์  
และเป็นตวัแทนจําหน่ายตัว๋โดยสารและสินค้า
ออนไลน์ รวมถึงผลิตและให้บริการข้อมลู 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั ให้บริการพืน้ที่ ผลิต รับจ้างผลิตรายการ 
ส่ือโทรทศัน์และส่ืออื่น ๆ รวมทัง้ให้บริการ
ข้อมลูสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากดั ผลิต รับจ้างผลิต และให้บริการซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise Software  
และ Digital Content 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน มิวสิค จํากดั ผลิต จําหน่ายและบริการข้อมลูสาระบนัเทิง 
รวมถึงการจดักิจกรรมตา่ง ๆ  
ที่เก่ียวกบัความบนัเทิงผ่านส่ือทกุประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียง  
รวมทัง้ให้บริการจดักิจกรรม 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการสถานีวิทยกุระจายเสียง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ จํากดั ให้บริการนกัแสดง ศิลปิน และข้อมลูสาระบนัเทิง
ผ่านส่ือทกุประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท ที โมเมนต์ จํากดั ผลิต รับจ้างผลิต และจดัจําหน่ายภาพยนตร์ 
รวมถึงให้บริการข้อมลูสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เพลย์ จํากดั ให้บริการซอฟต์แวร์เกมประเภทตา่ง ๆ  
เพื่อความบนัเทิงผ่านช่องทางบนโทรศพัท์มือถือ
และเว็บไซต์ 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน แอสโทร จํากดั ให้บริการพยากรณ์ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  
จากนกัพยากรณ์และนกัโหราศาสตร์ 

ไทย 100 100 

PT Mono Technology Indonesia  
(ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน  
เจนเนอเรชัน่ จํากดั ร้อยละ 1) 

ให้บริการข้อมลูและสาระบนัเทิง 
ผ่านช่องทางตา่ง ๆ (เลิกกิจการ 
และอยู่ระหวา่งชําระบญัชี) 

อินโดนีเซีย 99 99 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกจิ จัดต้ังขึน้
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถอืหุน้

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 159

 

3 

  จดัตัง้ขึน้ อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น 

   2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Mono Technology Vietnam  
Company Limited 

ให้บริการข้อมลูและสาระบนัเทิง 
ผ่านช่องทางตา่ง ๆ (เลิกกิจการและเสร็จ 
การชําระบญัชีเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562) 

เวียดนาม - 100 

Mono Technology Hong Kong 
Limited 

ให้บริการข้อมลูและสาระบนัเทิง 
ผ่านช่องทางตา่ง ๆ 

ฮ่องกง 100 100 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 
บริษัท โมโน ฟิล์ม จํากดั ผลิต รับจ้างผลิต และจดัจําหน่ายภาพยนตร์ 

รายการโทรทศัน์ รวมถึงให้บริการ 
ข้อมลูสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั 
บริษัท โมโน สปอร์ต 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

จดัการแข่งขนักีฬา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กบัการแข่งขนักีฬาทกุประเภท รวมถึงจดัการ
ทีมกีฬาหรือสโมสรกีฬา 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทศัน์ 

ไทย 100 100 

ข) กลุม่บริษัทจะถือว่ามีการควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได้ หากกลุม่บริษัทมีสิทธิได้รับหรือมี
สว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อํานาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่จํานวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ 

ค) กลุ่มบริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตัง้แต่วันท่ีกลุ่มบริษัท 
มีอํานาจในการควบคมุบริษัทย่อยจนถึงวนัท่ีกลุม่บริษัทสิน้สดุการควบคมุบริษัทย่อยนัน้ 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัทําขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 

จ) สินทรัพย์และหนีสิ้นตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน  ณ  วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า 
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าดังกล่าว 
ไ ด้แสดงไ ว้ เ ป็นรายการ  “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเ งิน ท่ี เ ป็น เ งินตราต่างประเทศ ”  
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทในกลุม่และรายการค้าระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงินรวม
นีแ้ล้ว 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกจิ จัดต้ังขึน้
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถอืหุน้

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)
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2.3 บริษัทฯ จดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทนุ 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จํานวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึง่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียน 
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
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 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทํากับลูกค้าทุกสัญญา  
ยกเว้นสญัญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบบัอื่น มาตรฐานฉบับนีไ้ด้กําหนดหลกัการ 5 
ขัน้ตอนสําหรับการรับ รู้รายได้ ท่ี เ กิดขึ น้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า  โดยกิจการจะรับ รู้รายได้ 
ในจํานวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
บริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน 

 มาตรฐานฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัท 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง  ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงิน 
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ น้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใ ห้แนวปฏิบั ติทางบัญชีกับผู้ ใ ช้มาตรฐาน  ยกเ ว้น  มาตรฐานการรายงานทางการเ งิน 
ฉบบัใหม่ดงัตอ่ไปนีท่ี้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบบั ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชําระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภท 
และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณา 
จากประเภทของตราสารทางการเ งิน  ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ 
ของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคํานวณการด้อยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุม่นีมี้ผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลิกไป 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนํามาตรฐานฉบับนีม้าใช้จะมีผลกระทบจากการรับ รู้ 
รายการผลขาดทุนด้านเครดิต  กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ก่อน           
กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุสําหรับ
ลกูหนีก้ารค้า 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี 
ท่ีเร่ิมนํามาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้กําหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสญัญาเช่า และกําหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนีสิ้นสําหรับสญัญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เว้นแตสิ่นทรัพย์อ้างอิงนัน้
มีมลูคา่ต่ํา 

 การบัญชีสําหรับผู้ ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17     
ผู้ ใ ห้ เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่า เ ป็นสัญญาเช่า ดํา เ นินงานหรือสัญญาเช่า เ งินทุน 
โดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเ งินฉบับนีม้าถือปฏิบัติ โดยรับ รู้ผลกระทบสะสม 
ของการนํามาตรฐานรายงานทางการเ งินฉบับนี ม้า ถือปฏิบั ติ ใ ช้ค รั ง้แรกโดยการปรับปรุง 
กบักําไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี 
ท่ีเร่ิมนํามาตรฐานนีม้าถือปฏิบติั 
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4.1 การรับรู้รายได้ 
 รายได้ค่าโฆษณา รายได้จากการให้บริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและการให้บริการอื่นรับรู้เป็นรายได้ตลอด

ช่วง เวลา ท่ีใ ห้บ ริการตามขัน้ความสํา เ ร็จของงาน  ซึ่ ง คํานวณโดยการเปรียบเทียบการให้บ ริการ 
ท่ีเกิดขึน้แล้วจนถึงวนัสิน้งวดกบังานบริการทัง้หมดตามสญัญา 

รายได้จากการให้ใ ช้ สิทธิ ท่ี คิดค่าธรรมเ นียมเป็นจํานวนคง ท่ี  ซึ่ งผู้ ใ ช้ สิท ธิ ไม่สามารถเ รียกคืนไ ด้   
และผู้ ให้สิทธิไม่มีข้อผูกพนัภายหลงัการให้ใช้สิทธิถือเป็นรายได้ทัง้จํานวนเม่ือผู้ ใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตาม
สญัญา 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทได้โอนอํานาจการควบคมุในสินค้าให้แก่ลกูค้าแล้ว กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมลูค่าท่ีจะได้รับสําหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณ
การสินค้ารับคืนและสว่นลด โดยไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด  หมายถึง  เ งินสดและเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสัน้ 
ท่ี มี สภาพคล่องสูง  ซึ่ งถึ ง กํ าหนดจ่ าย คืนภายในระยะ เวลา ไม่ เ กินสามเดื อนนับจากวัน ท่ี ไ ด้มา 
และไม่มีข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิ ท่ีจะได้ รับ  กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเ ผ่ือ 
หนีส้งสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี ้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภท 
และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณา 
จากประเภทของตราสารทางการเ งิน  ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจ 
ของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคํานวณการด้อยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุม่นีมี้ผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจบุนัถกู     ยกเลิกไป 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนํามาตรฐานฉบับนีม้าใช้จะมีผลกระทบจากการรับ รู้ 
รายการผลขาดทุนด้านเครดิต  กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ก่อน กลุ่ม
บริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายสํุาหรับลกูหนี ้
การค้า 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี 
ท่ีเร่ิมนํามาตรฐานกลุม่ดงักลา่วมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้กําหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสญัญาเช่า และกําหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
ห นี ้สิ น สํ า ห รั บ สัญญ า เ ช่ า ทุ ก ร า ย ก า ร ท่ี มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร เ ช่ า ม า ก ก ว่ า  12 เ ดื อ น  
เว้นแตสิ่นทรัพย์อ้างอิงนัน้มีมลูคา่ต่ํา 

 การบญัชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผู้ให้
เ ช่ า ยั งคง ต้อ งจัดประ เภทสัญญา เช่ า เ ป็ นสัญญา เช่ า ดํ า เ นิน งานห รือสัญญา เช่ า เ งิ นทุน 
โดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนีม้าถือปฏิบัติ โดยรับ รู้ผลกระทบสะสม 
ของการนํามาตรฐานรายงานทางการเ งินฉบับนี ม้า ถือปฏิบั ติ ใ ช้ค รั ง้แรกโดยการปรับปรุง 
กบักําไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี 
ท่ีเร่ิมนํามาตรฐานนีม้าถือปฏิบติั 

 

 

4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

 แผ่นซี ดี  แผ่นวีซี ดี  แผ่นดีวี ดี  และของท่ีระลึก  แสดงมูลค่าตามราคาทุน  (ตามวิ ธี เ ข้าก่อนออกก่อน)  
หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

 นิตยสารและหนัง สือแสดงมูลค่าตามราคาทุน  (ตามวิ ธี เฉพาะเจาะจง ) หรือมูลค่าสุทธิ ท่ีจะได้ รับ 
แล้วแตร่าคาใดจะต่ํากวา่ 

 สินค้าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนแสดงมลูค่าตามราคาทุนเดิม (ตามวิธีถัวเฉล่ีย) หกัด้วยต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน
การรับคืนสินค้า รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดขึน้ในมลูคา่ของสินค้าท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

4.5 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสีย 

ข) เ งินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม  ท่ีแสดงอยู่ ในงบการเ งินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า 
ตามวิธีราคาทนุ หกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 เม่ือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 
จะถกูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

4.6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ี ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเ ส่ือมราคาสะสม  
และคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงันี ้

  อายกุารให้ประโยชน์ 
 อาคาร 40 ปี 
 สว่นปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
 สว่นปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์เช่า 10 ปี 
 อปุกรณ์ เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 5 ปี 
 คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 5 ปี 
 ยานพาหนะ 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและ
สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ 

 

อำยุกำรให้ประโยชน์
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 กลุ่มบริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเม่ือจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุน 
จากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นัน้ 
ออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ ยืมของเงินกู้ ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน 
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขายได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นัน้ 
จะอยู่ ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไ ด้ตามท่ีมุ่ งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื่น ถือเ ป็นค่าใ ช้จ่ายในงวด 
ท่ีเกิดรายการ ต้นทนุการกู้ ยืมประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอื่นท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมนัน้ 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ และค่าตัดจาํหน่าย 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีตาม
ราคาทนุ โดยต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีวดัมลูคา่เทียบเท่าเงินสดด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของจํานวน
เงินท่ีต้องจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายชําระกบัมลูค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายทาง
การเงินตามระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี ต้นทนุการได้รับใบอนญุาต
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีนัน้เร่ิมตดัจําหน่ายเป็นค่าตดัจําหน่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือพร้อมท่ีจะให้บริการใน
เชิงพาณิชย์ 

 ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีแสดง
มลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นัน้ 

 กลุ่ มบ ริ ษัทตัด จํ าห น่าย สินท รัพ ย์ ไม่ มี ตัวตนและ ต้นทุนการ ไ ด้ รับ ใบอนุญาตใ ห้ ใ ช้ ค ล่ืนความ ถ่ี 
ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้  
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งชีว้่า สินทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิ ธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนดังกล่าวทุกสิน้ปี 
เป็นอย่างน้อย คา่ตดัจําหน่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัมีดงันี ้

  อายกุารให้ประโยชน์ 
 ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี ตามอายสุญัญา 
 ต้นทนุเว็บไซต์ 10 ปี 
 ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ เพลงและวิดีโอ 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 
 ลิขสิทธ์ิอื่น ๆ 3, 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10, 20 ปี หรือตามอายสุญัญา 
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักลุม่บริษัท หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุกลุม่บริษัท หรือถกู
กลุม่บริษัทควบคมุไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบักลุม่บริษัท 

 นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนกังานของกลุม่บริษัทท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผู้ เช่า 
ถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผูกพันตาม
สญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิ้นระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุาร
ใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่า 

 สัญญาเช่าพืน้ ท่ีในอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ 
ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้ เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้ 
เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดําเนินงานของแตล่ะกิจการนัน้ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหนีสิ้นท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
 



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 167

 

11 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทําการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 
หากมีข้อบ่งชีว้่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูคา่ต่ํากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุ ติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใ ช้ สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใด 
จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
ท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษี 
ท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง 
ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ท่ีกําลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมหกัต้นทนุในการขาย กลุม่
บริษัทใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่า ท่ี ดี ท่ีสุดซึ่ง เหมาะสมกับสินทรัพย์  ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงิน 
ท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนัน้ผู้ซือ้กับ
ผู้ ขายมีความรอบรู้และเ ต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง เ ป็นอิสระ 
ในลกัษณะของผู้ ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกนั 

 กลุม่บริษัทจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุม่บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุม่บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงิน
ท่ี กลุ่ ม บ ริ ษั ทจ่ า ยสมทบ ใ ห้ เ ป็ น ร าย เ ดื อ น  สิ นท รัพ ย์ ขอ งกอ งทุ น สํ า ร อ ง เ ลี ย้ ง ชี พ ไ ด้ แ ยกออก 
จากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน  
ซึง่กลุม่บริษัทถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทคํานวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  โดยใช้วิ ธี คิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูก รับ รู้ทั ง้ จํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันที ท่ี มีการแก้ไขโครงการหรือลด 
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ต้นทนุการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวข้อง 

4.14 ประมาณการหนีส้ิน 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนีสิ้นไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ได้เกิดขึน้แล้ว  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป 
เพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และกลุม่บริษัทสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 

4.15 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และ
หนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษี 
ท่ียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต 
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้นัน้ 
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 กลุม่บริษัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน และ
จะทําการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษี
เพียงพอตอ่การนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกับ
รายการท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

4.16 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้น
ให้ผู้อื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ี
วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนีสิ้นซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ยกเว้นในกรณี
ท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งได้ กลุม่บริษัทจะประมาณมลูคา่ยติุธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีสิ้นท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ 

 ลําดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยติุธรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิ้น ไม่วา่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้ 

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้ขอมลูคา่
ยติุธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยติุธรรมแบบเกิดขึน้
ประจํา 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผล
กระทบต่อจํานวนเ งิน ท่ีแสดงในงบการเ งินและต่อข้อมูล ท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเ งิน  
ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัมี
ดงันี ้

 รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

 การระบุภาระทีต้่องปฏบิัต ิ

 ในการระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ 
ดลุยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาท่ีทํากบัลกูค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่
ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจาก
กนั ก็ต่อเม่ือสินค้าหรือบริการดงักลา่วสามารถแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสญัญา และลกูค้าได้รับประโยชน์
จากสินค้าหรือบริการนัน้ ซึง่กิจการจะปันสว่นรายได้จากสญัญาให้กบัสินค้าหรือบริการแต่ละรายการโดยอ้างอิง
กบัราคาขายแบบเอกเทศ 

 การกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

 ในการกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า  
ภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นีก้ารประเมินว่า  
ภาระท่ีต้องปฏิบติันัน้เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลาจะพิจารณาจากการได้รับและใช้ประโยชน์ของลกูค้า ลกัษณะของ
สินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติังานรวมถึงสิทธิของกิจการในการรับชําระสําหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จสิน้ถึง
ปัจจบุนั นอกจากนัน้ในการคํานวณรายได้ท่ีรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการวดัระดบั
ขัน้ความสําเร็จของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบติังานของกิจการตามภาระท่ีต้องปฏิบติัให้เสร็จสิน้ และใน
กรณีท่ีกิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการประเมินว่าภาระท่ีต้องปฏิบติั
นัน้ได้เสร็จสิน้ลงเม่ือใด 
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 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของลูกหนี ้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท่ี้คง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นต้น 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

 กลุ่มบริษัทจะตัง้ค่าเ ผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง 
อย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งชีข้องการด้อยคา่ การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทนุดงักลา่วได้
ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นัน้จําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณ 
อายุการให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของสินทรัพย์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และ
มลูคา่คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจากนีฝ่้ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในแต่
ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ 
หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด โดยใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายใน
อนาคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์นัน้ รวมทัง้การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสเงินสดนัน้ ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เ ม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 
ท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่า กลุ่ม
บริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง
ภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุม่บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไป
ตามเ ง่ือนไขทางการ ค้าและเกณฑ์ตาม ท่ีตกลงกันระหว่ างบ ริ ษัทในกลุ่มและบุคคลหรือ กิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้จากการขายและให้บริการ - - 5 8 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้รับ - - 19 21 อตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี 
รายได้อื่น      
คา่ธรรมเนียมการจดัการ - - 143 69 ราคาตามสญัญา 
คา่เช่าและบริการพืน้ท่ีในอาคาร - - 26 16 ราคาตามสญัญา 
อื่น ๆ - - 6 1 ราคาตามสญัญา 

ต้นทนุส่วนแบง่รายได้คา่บริการจ่าย - - 82 153 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
คา่ใช้จ่ายทางการตลาด - - 1 7 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
คา่เช่าและบริการจ่าย - - 2 1 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
คา่ใช้จ่ายอื่น - - - 1 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้จ่าย - - 2 1 อตัราร้อยละ 3 ตอ่ปี 
รายการธุรกิจกบับริษัทร่วม      
รายได้จากการขายและให้บริการ 4 - - - ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
รายได้อื่น 2 - - - ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุขายและให้บริการ 3 - - - ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายได้จากการขายและให้บริการ 51 23 6 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุขายและให้บริการ 12 14 3 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
คา่เช่าและบริการจ่าย 60 58 36 37 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
คา่ใช้จ่ายอื่น 8 15 7 14 ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 13 11 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกนั 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2562 2561 2562 2561
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 ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทในกลุม่และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีรายละเอียดดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
บริษัทย่อย - - 21 18 
บริษัทร่วม 2 - - - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 15 2 3 1 
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 17 2 24 19 
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
บริษัทย่อย - - 109 108 
บริษัทร่วม 1 - - - 
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 11 1 - - 
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 12 1 109 108 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหต ุ7)     
บริษัทย่อย - - 377 326 
บริษัทร่วม 1 - - - 
รวมลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 1 - 377 326 
เงนิมัดจาํและเงนิประกัน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 7 7 6 6 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษัทย่อย - - 43 27 
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 12 6 - - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 12 6 43 27 
เจ้าหนีอ้ื่น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษัทย่อย - - 22 19 
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 58 31 45 24 
รวมเจ้าหนีอ้ื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 58 31 67 43 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)     
บริษัทย่อย - - 3 2 
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 13 9 1 3 
รวมคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เก่ียวข้องกนั 13 9 4 5 
รายได้รับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 19 - - - 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562174

 

18 

 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ ยืมดังกล่าว 
มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึน้ ลดลง ณ วนัท่ี 

 
31 ธนัวาคม 

2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 
31 ธนัวาคม 

2562 
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 38 - - 38 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากดั 1 - (1) - 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั 122 - - 122 
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากดั 15 5 - 20 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company 

Limited 11 - (11) - 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั 8 - - 8 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากดั 5 - - 5 
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากดั 430 - - 430 
รวม 642 5 (12) 635 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (23) - 11 (12) 
รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทยอ่ย - สทุธิ 619 5 (1) 623 

  

ยอดคงเหลือนีคื้อเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบีย้ 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่เรียกให้บริษัทย่อยชําระ
คืนเงินให้กู้ ยืมภายในระยะเวลาหนึง่ปี ดงันัน้บริษัทฯ จงึจดัประเภทเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
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 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ ยืมดังกล่าว 
มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัท่ี เพ่ิมขึน้ ลดลง ณ วนัท่ี 

 
31 ธนัวาคม 

2561 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 
31 ธนัวาคม 

2562 
บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 38 - - 38 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากดั 1 - (1) - 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั 122 - - 122 
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากดั 15 5 - 20 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
Mono Technology Vietnam Company 

Limited 11 - (11) - 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั 8 - - 8 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากดั 5 - - 5 
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากดั 430 - - 430 
รวม 642 5 (12) 635 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (23) - 11 (12) 
รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทยอ่ย - สทุธิ 619 5 (1) 623 

  

ยอดคงเหลือนีคื้อเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบีย้ 
ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่เรียกให้บริษัทย่อยชําระ
คืนเงินให้กู้ ยืมภายในระยะเวลาหนึง่ปี ดงันัน้บริษัทฯ จงึจดัประเภทเงินให้กู้ ยืมดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ยอดคงเหลอื  
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 

2561

เพิม่ขึน้  
ระหว่ำงปี

ลดลง  
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลอื  
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 

2562



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 175

 

19 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมเงินจาก Mono Technology Hong Kong Limited ในรูปตัว๋สญัญา
ใช้เงินจํานวน 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 49 ล้านบาท (2561: จํานวน 1.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 52 ล้านบาท) ซึ่งไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมี
กําหนดชําระคืนภายในหนึง่ปี 

 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปี กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหารดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 47 49 30 31 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 19 17 14 14 
รวม 66 66 44 45 

 ภาระคํา้ประกนัแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 กลุ่มบริษัทมีภาระจากการคํา้ประกนัให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
รวมข้อ 31.2 ก) 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562176
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 17 2 24 19 
ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 108 193 16 17 
รายได้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 12 1 109 108 
รายได้ค้างรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 177 224 20 38 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 1 - 377 326 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 24 36 2 3 
รวม 339 456 548 511 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8) (8) - - 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 331 448 548 511 

 ยอดคงเหลือของลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงกําหนดชําระดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
อายหุนีค้้างชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 5 2 3 2 
ค้างชําระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 10 - 5 3 
3 - 6 เดือน 2 - 3 5 
6 - 12 เดือน - - 3 1 
มากกวา่ 12 เดือน - - 10 8 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 17 2 24 19 

 

 
 
 
    

     
     
     

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

อำยุหน้ีค้ำงช�ำระ
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
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(หน่วย: ล้านบาท) 
อายหุนีค้้างชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 66 145 14 15 
ค้างชําระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 36 49 2 2 
3 - 6 เดือน 5 4 - - 
6 - 12 เดือน 8 3 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 21 28 - - 

รวม 136 229 16 17 
หกั: ประมาณการรับคืน (28) (36) - - 
 108 193 16 17 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8) (8) - - 
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั - สทุธิ 100 185 16 17 
รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 117 187 40 36 

8. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทนุ 
รายการปรับลดราคาทนุ 
ให้เป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินค้าสําเร็จรูป 12 9 (4) (3) 8 6 
งานระหวา่งทํา 1 1 - - 1 1 
สินค้าที่คาดวา่จะได้รับคืน 7 10 - - 7 10 
รวม 20 20 (4) (3) 16 17 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะได้รับเป็นจํานวน 1 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุขาย (2561: บริษัทย่อยมีการกลบัรายการปรับ
ลดมลูค่าสินค้าคงเหลือเป็นจํานวน 1 ล้านบาท โดยนําไปหกัจากมลูค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ระหวา่งปี) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
อายหุนีค้้างชําระ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 66 145 14 15 
ค้างชําระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 36 49 2 2 
3 - 6 เดือน 5 4 - - 
6 - 12 เดือน 8 3 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 21 28 - - 

รวม 136 229 16 17 
หกั: ประมาณการรับคืน (28) (36) - - 
 108 193 16 17 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8) (8) - - 
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั - สทุธิ 100 185 16 17 
รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 117 187 40 36 

8. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทนุ 
รายการปรับลดราคาทนุ 
ให้เป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินค้าสําเร็จรูป 12 9 (4) (3) 8 6 
งานระหวา่งทํา 1 1 - - 1 1 
สินค้าที่คาดวา่จะได้รับคืน 7 10 - - 7 10 
รวม 20 20 (4) (3) 16 17 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะได้รับเป็นจํานวน 1 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุขาย (2561: บริษัทย่อยมีการกลบัรายการปรับ
ลดมลูค่าสินค้าคงเหลือเป็นจํานวน 1 ล้านบาท โดยนําไปหกัจากมลูค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ระหวา่งปี) 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

อำยุหน้ีค้ำงช�ำระ
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

รำคำทนุ
รำยกำรปรบัลด 

รำคำทนุให้เป็นมูลค่ำ 
สุทธทิีจ่ะได้รบั

สินค้ำคงเหลอื-สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562178
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว ราคาทนุ 
 2562 2561 2562 2561 

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 982 982 902 902 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากดั 20 20 9 9 
บริษัท โมโน อนิโฟ ซิสเต็มส์ จํากดั 8 8 8 8 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั 1,950 1,950 1,950 1,950 
บริษัท โมโน มวิสิค จํากดั 27 27 123 123 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั 20 20 100 100 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากดั - - - - 
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ จํากดั 8 8 25 25 
บริษัท ที โมเมนต์ จํากดั 115 115 115 115 
บริษัท โมโน เพลย์ จํากดั 12 12 12 12 
บริษัท โมโน แอสโทร จํากดั 5 5 5 5 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 
Mono Technology Hong Kong Limited 107 107 107 107 
Mono Technology Vietnam Company Limited - 10 - 10 
รวม   3,360 3,370 
หกั: คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   (135) (71) 
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ   3,225 3,299 

  

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 Mono Technology Vietnam Company Limited ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว ราคาทนุ 
 2562 2561 2562 2561 

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 982 982 902 902 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากดั 20 20 9 9 
บริษัท โมโน อนิโฟ ซิสเต็มส์ จํากดั 8 8 8 8 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั 1,950 1,950 1,950 1,950 
บริษัท โมโน มวิสิค จํากดั 27 27 123 123 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั 20 20 100 100 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากดั - - - - 
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ จํากดั 8 8 25 25 
บริษัท ที โมเมนต์ จํากดั 115 115 115 115 
บริษัท โมโน เพลย์ จํากดั 12 12 12 12 
บริษัท โมโน แอสโทร จํากดั 5 5 5 5 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 
Mono Technology Hong Kong Limited 107 107 107 107 
Mono Technology Vietnam Company Limited - 10 - 10 
รวม   3,360 3,370 
หกั: คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   (135) (71) 
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ   3,225 3,299 

  

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 Mono Technology Vietnam Company Limited ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว ราคาทนุ 
 2562 2561 2562 2561 

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 982 982 902 902 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากดั 20 20 9 9 
บริษัท โมโน อนิโฟ ซิสเต็มส์ จํากดั 8 8 8 8 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั 1,950 1,950 1,950 1,950 
บริษัท โมโน มวิสิค จํากดั 27 27 123 123 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั 20 20 100 100 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากดั - - - - 
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ จํากดั 8 8 25 25 
บริษัท ที โมเมนต์ จํากดั 115 115 115 115 
บริษัท โมโน เพลย์ จํากดั 12 12 12 12 
บริษัท โมโน แอสโทร จํากดั 5 5 5 5 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 
Mono Technology Hong Kong Limited 107 107 107 107 
Mono Technology Vietnam Company Limited - 10 - 10 
รวม   3,360 3,370 
หกั: คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   (135) (71) 
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ   3,225 3,299 

  

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 Mono Technology Vietnam Company Limited ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

ช่ือบรษัิท

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ทนุเรยีกช�ำระแล้ว รำคำทนุ

2562 2561 2562 2561
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทนุเรียกชําระแล้ว ราคาทนุ 
 2562 2561 2562 2561 

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 982 982 902 902 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากดั 20 20 9 9 
บริษัท โมโน อนิโฟ ซิสเต็มส์ จํากดั 8 8 8 8 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จํากดั 1,950 1,950 1,950 1,950 
บริษัท โมโน มวิสิค จํากดั 27 27 123 123 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากดั 20 20 100 100 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จํากดั - - - - 
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตดิูโอ จํากดั 8 8 25 25 
บริษัท ที โมเมนต์ จํากดั 115 115 115 115 
บริษัท โมโน เพลย์ จํากดั 12 12 12 12 
บริษัท โมโน แอสโทร จํากดั 5 5 5 5 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 
Mono Technology Hong Kong Limited 107 107 107 107 
Mono Technology Vietnam Company Limited - 10 - 10 
รวม   3,360 3,370 
หกั: คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ   (135) (71) 
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ   3,225 3,299 

  

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 Mono Technology Vietnam Company Limited ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
เรียบร้อยแล้ว 
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 ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยมีมูลค่าต่ํากว่าราคาทุนของเงินลงทุน 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน 433 ล้านบาท (2561: 397 ล้านบาท) บริษัทฯ ประเมินมลูคา่ท่ีจะได้รับคืน
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ด้วยวิธี
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินท่ีได้รับ
อนมุติัจากฝ่ายบริหาร โดยมีข้อสมมติท่ีสําคญัเก่ียวกบัอตัราการเติบโตของรายได้และอตัราคิดลด แล้วแต่ราคา
ใดจะสงูกว่า ผลการประเมินพบว่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามลูค่าตามบญัชี
จํานวนรวม 73 ล้านบาท บริษัทฯ จึงบนัทกึค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวนดงักลา่วในส่วน
ของกําไรหรือขาดทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีปัจจบุนั ในการนีฝ่้ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เช่ือวา่คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อยเพียงพอในสถานการณ์ปัจจบุนั 

10. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด และบุคคลและกิจการ 
ท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ได้ร่วมกันจัดตัง้บริษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จํากัด ขึน้ในประเทศ  
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยบริษัทย่อยได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 31.66 ของจํานวนหุ้ น 
ท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จํากัด (เรียกชําระแล้ว 
ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน) ในราคา 74,975 บาท 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมเป็นจํานวนเงิน 
0.8 ล้านบาท 
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11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ
สว่นปรับปรุง

ที่ดิน 

อาคาร  
สว่นปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพย์เช่า 

อปุกรณ์ 
เคร่ือง

ตกแตง่และ
เคร่ืองใช้
สํานกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 258 382 239 283 25 1 1,188 
ซือ้เพ่ิม - 4 20 38 6 7 75 
จําหน่าย - - (1) (17) (3) - (21) 
โอนเข้า (ออก) 1 - 1 - - (2) - 
31 ธนัวาคม 2561 259 386 259 304 28 6 1,242 
ซือ้เพ่ิม - 1 39 11 10 21 82 
จําหน่าย - (3) (4) (4) (2) - (13) 
โอนเข้า (ออก) - 7 2 - - (9) - 
31 ธนัวาคม 2562 259 391 296 311 36 18 1,311 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 3 59 139 211 15 - 427 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี 1 25 40 36 1 - 103 
คา่เสื่อมราคาสําหรับ
สว่นท่ีจําหน่าย - - (1) (17) (2) - (20) 

31 ธนัวาคม 2561 4 84 178 230 14 - 510 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 2 25 39 30 1 - 97 
คา่เสื่อมราคาสําหรับ
สว่นท่ีจําหน่าย - (1) (3) (4) (1) - (9) 

31 ธนัวาคม 2562 6 108 214 256 14 - 598 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2561 255 302 81 74 14 6 732 

31 ธนัวาคม 2562 253 283 82 55 22 18 713 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี        
2561 (จํานวน 78 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 103 

2562 (จํานวน 71 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 97 
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11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ
สว่นปรับปรุง

ที่ดิน 

อาคาร  
สว่นปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพย์เช่า 

อปุกรณ์ 
เคร่ือง

ตกแตง่และ
เคร่ืองใช้
สํานกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัง้ รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 258 382 239 283 25 1 1,188 
ซือ้เพ่ิม - 4 20 38 6 7 75 
จําหน่าย - - (1) (17) (3) - (21) 
โอนเข้า (ออก) 1 - 1 - - (2) - 
31 ธนัวาคม 2561 259 386 259 304 28 6 1,242 
ซือ้เพ่ิม - 1 39 11 10 21 82 
จําหน่าย - (3) (4) (4) (2) - (13) 
โอนเข้า (ออก) - 7 2 - - (9) - 
31 ธนัวาคม 2562 259 391 296 311 36 18 1,311 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 3 59 139 211 15 - 427 
คา่เส่ือมราคาสําหรับปี 1 25 40 36 1 - 103 
คา่เสื่อมราคาสําหรับ
สว่นท่ีจําหน่าย - - (1) (17) (2) - (20) 

31 ธนัวาคม 2561 4 84 178 230 14 - 510 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 2 25 39 30 1 - 97 
คา่เสื่อมราคาสําหรับ
สว่นท่ีจําหน่าย - (1) (3) (4) (1) - (9) 

31 ธนัวาคม 2562 6 108 214 256 14 - 598 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2561 255 302 81 74 14 6 732 

31 ธนัวาคม 2562 253 283 82 55 22 18 713 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี        
2561 (จํานวน 78 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 103 

2562 (จํานวน 71 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลอืรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 97 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ทีดิ่นและ
ส่วนปรบัปรงุ

ทีด่นิ

อำคำร
ส่วนปรบัปรงุ
อำคำรและ

สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ
สินทรพัย์
ระหว่ำง
ติดตัง้

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สว่นปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแตง่
และเคร่ืองใช้
สํานกังาน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2561 36 30 123 7 196 
ซือ้เพ่ิม - 1 3 - 4 
จําหน่าย - - (14) - (14) 
31 ธนัวาคม 2561 36 31 112 7 186 
ซือ้เพ่ิม - - 3 - 3 
จําหน่าย - (1) (1) (1) (3) 
โอนเข้า (ออก) - 1 - - 1 
31 ธนัวาคม 2562 36 31 114 6 187 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2561 20 27 102 5 154 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 4 1 11 - 16 
คา่เสื่อมราคาสําหรับสว่นที่จําหน่าย - - (14) - (14) 
31 ธนัวาคม 2561 24 28 99 5 156 
คา่เสื่อมราคาสําหรับปี 4 1 8 - 13 
คา่เสื่อมราคาสําหรับสว่นที่จําหน่าย - (1) (2) (1) (4) 
31 ธนัวาคม 2562 28 28 105 4 165 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2561 12 3 13 2 30 

31 ธนัวาคม 2562 8 3 9 2 22 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี      
2561 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการให้บริการ สว่นท่ีเหลอืรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 16 

2562 (จํานวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุการให้บริการ สว่นท่ีเหลอืรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 13 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญา 
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวน 56 ล้านบาท (2561: 48 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ:  
2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)) 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส่วนปรบัปรงุ
สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ รวม
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีอปุกรณ์จํานวนหนึ่ง�ึง่ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มลูค่า
ตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจํานวนเงิน 321 ล้านบาท (2561: 221 ล้านบาท) 

(เฉพาะของบริษัท�: 113 ล้านบาท (2561: 112 ล้านบาท)) 

 บริษัทย่อยได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 520 ล้านบาท (2561: 533 ล้านบาท)        

ไปคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินคํา้ประกนัจํานวน 519 ล้านบาท (2561: 295 ล้านบาท) 

12. สินทรั����ม่มีตั�ตน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ลิขสิทธิ�
เว็บไ�ต์ 

ลิขสิทธิ�
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธิ�อื่น 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ลว่งหน้า 

และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 

รา�าท�น       

1 มกราคม 2561 83 2,259 303 72 735 3,452 

�ือ้เพิ่ม - 3 1 2 1,291 1,297 

จําหน่าย - (789) (2) - - (791) 

โอนเข้า (ออก) - 1,157 121 15 (1,293) - 

31 ธนัวาคม 2561 83 2,630 423 89 733 3,958 

�ือ้เพิ่ม - 3 63 2 793 861 

จําหน่าย - (838) (4) - (1) (843) 

โอนเข้า (ออก) - 1,035 139 3 (1,178) (1) 

31 ธนัวาคม 2562 83 2,830 621 94 347 3,975 

�่าตั���า�น่า�ส�สม       

1 มกราคม 2561 38 985 101 38 - 1,162 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 9 910 49 13 - 981 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับ
สว่นท่ีจําหน่าย - (789) (1) - - (790) 

31 ธนัวาคม 2561 47 1,106 149 51 - 1,353 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 7 1,048 77 14 - 1,146 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับ
สว่นท่ีจําหน่าย - (838) (4) - - (842) 

31 ธนัวาคม 2562 54 1,316 222 65 - 1,657 

       

       

       

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

ลขิสิทธิอ่ื์น
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
เว็บไซต์ 

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธ์ิอื่น 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่าย
ลว่งหน้า 
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
       
       
       
ค่าเผ่ือการด้อยค่า       
1 มกราคม 2561 13 12 4 - 3 32 
31 ธนัวาคม 2561 13 12 4 - 3 32 
เพิ่มขึน้ระหวา่งปี - 1 2 - - 3 
31 ธนัวาคม 2562 13 13 6 - 3 35 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2561 23 1,512 270 38 730 2,573 

31 ธนัวาคม 2562 16 1,501 393 29 344 2,283 
ค่าตัดจาํหน่าย
สาํหรับปี       

2561 (จํานวน 977 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการให้บริการ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 981 

2562 (จํานวน 1,142 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการให้บริการ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 1,146 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเว็บไซต์ 

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายลว่งหน้า
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2561 11 21 23 50 105 
ซือ้เพิ่ม - - 1 7 8 
โอนเข้า (ออก) - 54 - (54) - 
31 ธนัวาคม 2561 11 75 24 3 113 
ซือ้เพิ่ม - - 1 5 6 
โอนเข้า (ออก) - 6 - (7) (1) 
31 ธนัวาคม 2562 11 81 25 1 118 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

ลขิสิทธิอ่ื์น
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเว็บไซต์ 

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายลว่งหน้า
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2561 4 9 9 - 22 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1 7 3 - 11 
31 ธนัวาคม 2561 5 16 12 - 33 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 2 12 3 - 17 
31 ธนัวาคม 2562 7 28 15 - 50 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
1 มกราคม 2561 1 11 - - 12 
31 ธนัวาคม 2561 1 11 - - 12 
31 ธนัวาคม 2562 1 11 - - 12 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2561 5 48 12 3 68 
31 ธนัวาคม 2562 3 42 10 1 56 
ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับปี      
2561 (จํานวน 8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 11 
2562 (จํานวน 13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 16 

13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากดั (“โมโน บรอดคาซท์”) เป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อให้
บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ ใ น ร ะ บบดิ จิ ต อ ล ป ร ะ เ ภ ทบ ริ ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ ร ะ ดั บ ช า ติ  ใ น ห ม ว ดหมู่ ทั่ ว ไ ป 
แบบความคมชัดปกติ  (“ใบอนุญาต ”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศ น์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใบอนญุาตดงักลา่วมีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับอนญุาต (วนัท่ี 25 
เมษายน 2557) โมโน บรอดคาซท์จะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน 2,250 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยแยกชําระดงันี ้

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิเว็บไซต์ 

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

เงินจ่ายลว่งหน้า
และงาน 

ระหวา่งผลิต รวม 
      
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2561 4 9 9 - 22 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 1 7 3 - 11 
31 ธนัวาคม 2561 5 16 12 - 33 
คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 2 12 3 - 17 
31 ธนัวาคม 2562 7 28 15 - 50 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
1 มกราคม 2561 1 11 - - 12 
31 ธนัวาคม 2561 1 11 - - 12 
31 ธนัวาคม 2562 1 11 - - 12 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2561 5 48 12 3 68 
31 ธนัวาคม 2562 3 42 10 1 56 
ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับปี      
2561 (จํานวน 8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 11 
2562 (จํานวน 13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุการให้บริการ สว่นที่เหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 16 

13. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากดั (“โมโน บรอดคาซท์”) เป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อให้
บ ริ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ ใ น ร ะ บบดิ จิ ต อ ล ป ร ะ เ ภ ทบ ริ ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ ร ะ ดั บ ช า ติ  ใ น ห ม ว ดหมู่ ทั่ ว ไ ป 
แบบความคมชัดปกติ  (“ใบอนุญาต ”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศ น์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ใบอนญุาตดงักลา่วมีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับอนญุาต (วนัท่ี 25 
เมษายน 2557) โมโน บรอดคาซท์จะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน 2,250 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยแยกชําระดงันี ้
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1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขัน้ต่ําจํานวน 380 ล้านบาท แบ่งชําระ 4 งวด ตามเง่ือนไขท่ี 
กสทช .  กําหนด  ภายใน  3 ปี  นับแต่วัน ท่ีไ ด้ รับใบอนุญาต  (ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2562 โมโน  
บรอดคาซท์ มีต้นทนุการได้รับใบอนญุาตในสว่นของราคาขัน้ต่ําค้างจ่ายจํานวน 19 ล้านบาท) 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขัน้ต่ําจํานวน 1,870 ล้านบาท แบ่งชําระ 6 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รับใบอนญุาต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โมโน 
บรอดคาซท์ มีต้นทนุการได้รับใบอนญุาตในสว่นท่ีเกินกวา่ราคาขัน้ต่ําค้างจ่ายจํานวน 187 ล้านบาท) 

 โมโน บรอดคาซท์ ต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ค่าธรรมเนียมอื่น และนําส่งเงินรายปีเข้ากองทนุวิจยัและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศ น์  และกิจการโทรคมนาคมเพื่ อประโยชน์สาธารณะ 
ตามประกาศ กสทช. 

 เพื่อ เ ป็นการปฏิบัติตามเ ง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต  เ ม่ือวัน ท่ี  17 มกราคม  2557 โมโน  บรอดคาซท์ 
ได้เข้าทําสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล 
กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่งสญัญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านบริการโครงข่ายของ 
ททบ .  ตัง้แต่วัน ท่ี  17 มกราคม  2557 ถึงวัน ท่ี  31 พฤษภาคม  2571 โดยโมโน  บรอดคาซท์ต้องจ่าย 
คา่ใช้บริการโครงข่ายเป็นรายเดือนตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 

 ต่อมาเ ม่ือวัน ท่ี  5 มิถุนายน  2561 โมโน  บรอดคาซท์ได้ รับหนัง สือจากสํานักงาน  กสทช .  เ ห็นชอบ 
ให้พกัชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดท่ีเหลือพร้อมทัง้ดอกเบีย้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดโดย 
กสทช. ตามท่ีได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ดงันัน้โมโน บรอดคาซท์จะต้อง
ชําระค่ าธรรม เ นียมใบอนุญาตในงวด ท่ี เห ลือ  (ต้นทุนการ ไ ด้ รับใบอนุญาตค้างจ่ ายตามมูลค่ า 
ราคาประมลู (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ณ วนัดงักลา่ว) จํานวน 954 ล้านบาท หลงัการพกัชําระคา่ธรรมเนียมดงันี ้

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขัน้ ต่ําท่ีเหลือจํานวน  19 ล้านบาท ชําระทัง้ จํานวน 
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ภายใน 7 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขัน้ ต่ําจํานวน 935 ล้านบาท แบ่งชําระ 5 งวด  
ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ภายใน 11 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว โมโน บรอดคาซท์คํานวณมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายใหม่  
โดยใช้อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเดิมกับกําหนดการชําระเงินใหม่ท่ีได้รับอนุญาตจาก กสทช. และบันทึกผลต่าง
จํานวน 75 ล้านบาท ท่ีเกิดขึน้จากการคํานวณมลูค่าของต้นทนุการได้รับใบอนญุาตค้างจ่ายใหม่ ไว้เป็นรายการ
แยกตา่งหากในสว่นของกําไรหรือขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 



รายงานประจ�าปี 2562186

 

30 

 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 ได้มีคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม ให้ผู้ รับใบอนุญาตเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบ
ดิจิตอลได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีต้องชําระงวดสุดท้ายของราคาขัน้ต่ํา และสองงวดสุดท้ายของ
ราคาท่ีเกินกว่าราคาขัน้ต่ํา จากเหตกุารณ์ดงักล่าว โมโน บรอดคาซท์ได้ปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของต้นทนุการ
ได้รับใบอนุญาตและมูลค่าของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตค้างจ่ายลดลงเป็นจํานวนเงิน 654 ล้านบาท เพื่อ
สะท้อนมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีกิจการต้องชําระในอนาคตตามเง่ือนไขใหม่ 

 นอกจากนีต้ามท่ีได้มีคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดงักลา่ว ให้ผู้ รับใบอนญุาตชําระคา่ธรรมเนียมท่ี
เหลือให้ครบถ้วนภายใน 120 วนั นบัแตว่นัท่ีคําสัง่นีมี้ผลบงัคบัใช้ ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2562 โมโน บรอด
คาซท์ได้รับหนงัสือจากสํานกังาน กสทช. แจ้งให้โมโน บรอดคาซท์จ่ายชําระเงินคา่ธรรมเนียมท่ีเหลือภายในวนัท่ี 
8 สิงหาคม 2562 โดยหากไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ชําระดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่
จะต้องไม่เกินวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 ปัจจุบนัโมโน บรอดคาซท์ ยงัไม่ได้จ่ายชําระเงินค่าธรรมเนียมท่ีเหลือ
ดงักลา่ว 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีต้นทนุการได้รับใบอนญุาตและบญัชีต้นทนุการได้รับใบอนญุาตและดอกเบีย้ค้างจ่าย
สําหรับปีมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ต้นทนุการได้รับ
ใบอนญุาต 

ต้นทนุการได้รับ
ใบอนญุาตและ
ดอกเบีย้ค้าง
จ่าย (หมายเหต ุ

17) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,457 901 
คา่ตดัจําหน่าย / คา่ตดัจําหน่ายดอกเบีย้สําหรับปี (129) 31 
หกั: ผลตา่งจากการคํานวณต้นทนุการได้รับใบอนญุาตค้างจ่ายใหม่ 

เน่ืองจากการเปล่ียนเง่ือนไขการชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต - (75) 
ชําระดอกเบีย้ระหวา่งปี - (6) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1,328 851 
คา่ตดัจําหน่าย / คา่ตดัจําหน่ายดอกเบีย้และดอกเบีย้จ่ายสําหรับปี (81) 15 
หกั: การปรับลดมลูค่าตามบญัชีของต้นทนุการได้รับใบอนญุาต 

และมลูคา่ของต้นทนุการได้รับใบอนญุาตค้างจ่ายเน่ืองจากการยกเว้น
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต (654) (654) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 593 212 
 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ต้นทนุกำรได้รบั 
ใบอนญุำต

ต้นทนุกำรได้รบั 
ใบอนญุำตและ 

ดอกเบ้ียค้ำงจ่ำย  
(หมำยเหตุ 17)
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 มลูคา่ตามบญัชีของต้นทนุการได้รับใบอนญุาตแสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ราคาทนุ 1,278 1,932 
หกั: คา่ตดัจําหน่ายสะสม (685) (604) 
มลูคา่ตามบญัชี - สทุธิ 593 1,328 

14. เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบีย้อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ 
เงินเบิกเกินบญัชีขัน้ต่ําและอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขัน้ต่ํา ตามลําดบั และคํา้ประกนัโดยกลุม่บริษัท 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 12 6 43 27 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 61 34 19 12 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 58 31 67 43 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 89 79 12 15 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ6) 13 9 4 5 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 89 101 7 14 
เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์ 36 164 - - 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 358 424 152 116 
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562188
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: ล้านบาท) 
   งบการเงินรวม 

เงินกู้  อตัราดอกเบีย้ การชําระคืน 2562 2561 
 (ร้อยละ)    

1 อ้างอิงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขัน้ต่ํา 
(MLR) 

ชําระคืนเป็นรายไตรมาสจํานวน 24 งวด 
เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 30 กนัยายน 2560  
ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2566 1,200 1,275 

2 อ้างอิงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขัน้ต่ํา 
(MLR) 

ชําระคืนเป็นรายเดือนจํานวน 84 งวด  
เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 31 ธนัวาคม 2559  
ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2566 134 168 

3 อ้างอิงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมขัน้ต่ํา 
(MLR) 

ชําระคืนเป็นรายเดือนจํานวน 30 งวด  
เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 31 พฤษภาคม 2563  
ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2565 200 - 

รวม   1,534 1,443 
หกั: สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (301) (109) 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 1,233 1,334 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปีมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,443 
บวก: กู้ เพิ่ม 200 
หกั: จ่ายคืนเงินกู้  (109) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,534 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,443 
บวก: กู้ เพิ่ม 200 
หกั: จ่ายคืนเงินกู้  (109) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,534 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

เงนิกู้ อัตรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) กำรช�ำระคืน

งบกำรเงนิรวม

2562 2561



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 189
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 เงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยคํา้ประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และการโอนสิทธิการรับเงินรายได้ค่าบริการพืน้ท่ี
ทัง้หมด และคํา้ประกนัโดยบริษัทฯ 

 ทัง้นีส้ญัญาให้สินเช่ือดงักล่าวได้ระบุข้อปฏิบติัและข้อกําหนดบางประการ เช่น การรักษาอตัราส่วนหนีสิ้นต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีใ้ห้เป็นไปตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญา และการ
รักษาสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นปัจจบุนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทไม่มีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวตามสญัญาเงินกู้ ท่ียงัมิได้เบิกใช้ 
17. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และดอกเบีย้ค้างจ่าย 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีค้างจ่าย 206 997 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจําหน่าย - (146) 
 206 851 
บวก: ดอกเบีย้ค้างจ่าย 6 - 
รวม 212 851 
หกั: สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - (7) 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและดอกเบีย้ค้างจ่าย  

- สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 212 844 

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและดอกเบีย้ค้างจ่ายมีกําหนดชําระให้เสร็จสิน้ภายในวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2564 ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 13 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562190
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18. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 40 37 2 - 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจําหน่าย (2) (3) - - 
รวม 38 34 2 - 
หกั: สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (22) (16) (1) - 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน – สทุธิ 
จากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 16 18 1 - 

 กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงาน 
ของกิจการ โดยมีกําหนดชําระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 4 ปี 

 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 24 17 41 1 1 2 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 22 16 38 1 1 2 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 3 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 18 19 37 - - - 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 16 18 34 - - - 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ไม่เกนิ  
1 ปี 1-4 ปี รวม ไม่เกนิ  

1 ปี 1-4 ปี รวม
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18. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 40 37 2 - 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจําหน่าย (2) (3) - - 
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หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน – สทุธิ 
จากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 16 18 1 - 

 กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงาน 
ของกิจการ โดยมีกําหนดชําระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 4 ปี 

 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 24 17 41 1 1 2 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 22 16 38 1 1 2 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 3 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 18 19 37 - - - 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 16 18 34 - - - 
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18. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
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 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 24 17 41 1 1 2 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 22 16 38 1 1 2 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 3 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 18 19 37 - - - 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 16 18 34 - - - 

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ไม่เกนิ  
1 ปี 1-4 ปี รวม ไม่เกนิ  

1 ปี 1-3 ปี รวม
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18. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
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ของกิจการ โดยมีกําหนดชําระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 4 ปี 

 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต่ําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 24 17 41 1 1 2 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 22 16 38 1 1 2 

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 3 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 18 19 37 - - - 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (2) (1) (3) - - - 
มลูคา่ปัจจบุนัของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเช่า 16 18 34 - - - 
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19. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ง เป็นเ งินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 
แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 52 44 22 19 
สว่นที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ:     
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 10 6 3 2 
ต้นทนุดอกเบีย้ 3 2 1 1 
ต้นทนุบริการในอดีตและผลขาดทนุที่เกิดขึน้ 
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์ 29 - 15 - 

สว่นที่รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:     
กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์ 1 - 1 - 

สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  5 - 2 - 
สว่นที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6 - 3 - 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (20) - (10) - 
โอนย้ายพนกังานจากบริษัทย่อย - - 5 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 86 52 42 22 

 เ ม่ือวันท่ี  5 เมษายน  2562 พระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน  (ฉบับท่ี  7) พ .ศ .  2562 ได้ประกาศลงใน 
ราชกิจจานเุบกษา ซึ่งได้กําหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึง่ทํางานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับคา่ชดเชยไม่น้อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั กฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุม่บริษัทมีหนีสิ้นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
เพิ่มขึน้ 18 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 8 ล้านบาท) กลุม่บริษัทบนัทกึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
เป็นคา่ใช้จ่ายในปีปัจจบุนั 

 

 

35 

19. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ง เป็นเ งินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 
แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 52 44 22 19 
สว่นที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ:     
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 10 6 3 2 
ต้นทนุดอกเบีย้ 3 2 1 1 
ต้นทนุบริการในอดีตและผลขาดทนุที่เกิดขึน้ 
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์ 29 - 15 - 

สว่นที่รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:     
กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์ 1 - 1 - 

สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  5 - 2 - 
สว่นที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6 - 3 - 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (20) - (10) - 
โอนย้ายพนกังานจากบริษัทย่อย - - 5 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 86 52 42 22 

 เ ม่ือวันท่ี  5 เมษายน  2562 พระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน  (ฉบับท่ี  7) พ .ศ .  2562 ได้ประกาศลงใน 
ราชกิจจานเุบกษา ซึ่งได้กําหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึง่ทํางานติดต่อกนั
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35 

19. สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ง เป็นเ งินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน 
แสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 52 44 22 19 
สว่นที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ:     
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 10 6 3 2 
ต้นทนุดอกเบีย้ 3 2 1 1 
ต้นทนุบริการในอดีตและผลขาดทนุที่เกิดขึน้ 
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์ 29 - 15 - 

สว่นที่รับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:     
กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์ 1 - 1 - 

สว่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  5 - 2 - 
สว่นที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6 - 3 - 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (20) - (10) - 
โอนย้ายพนกังานจากบริษัทย่อย - - 5 - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 86 52 42 22 

 เ ม่ือวันท่ี  5 เมษายน  2562 พระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน  (ฉบับท่ี  7) พ .ศ .  2562 ได้ประกาศลงใน 
ราชกิจจานเุบกษา ซึ่งได้กําหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลกูจ้างซึง่ทํางานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับคา่ชดเชยไม่น้อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั กฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุม่บริษัทมีหนีสิ้นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
เพิ่มขึน้ 18 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 8 ล้านบาท) กลุม่บริษัทบนัทกึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562192
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 บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายในหนึ่งปีข้างหน้า เป็นจํานวน 2 ล้านบาท 
(2561: 3 ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาว 
ของพนกังานของกลุม่บริษัทประมาณ 17 ปี 

 สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

อตัราคิดลด 3.25 3.5 
อตัราการขึน้เงินเดือน 5.25 5 

 ผลกระทบของการ เป ล่ียนแปลงสมมติฐาน ท่ี สํ าคัญต่อการ เพิ่ มขึ น้  (ลดลง ) ของมูลค่ า ปัจจุบัน 
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด     
เพิ่มขึน้ 50 เบซสิพอยท์ (6) (5) (3) (2) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท์ 7 5 4 2 

อตัราการขึน้เงินเดือน     
เพิ่มขึน้ 100 เบซิสพอยท์ 15 11 8 5 
ลดลง 100 เบซิสพอยท์ (13) (9) (7) (4) 

 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
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20. ท�นเรื�น���น 

 

จํานวน 

หุ้นสามญั 

(มลูคา่หุ้นละ 

0.1 บาท) 

ทนุ
ออกจําหน่าย
และชําระ 

เต็มมลูคา่แล้ว 

สว่นเกินมลูคา่
หุ้นสามญั 

วนัที่จดทะเบียน
กบักระทรวง
พาณิชย์ 

 (หุ้น) (บาท) (บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 3,390,740,224 339,074,023 3,440,898,002  

1) เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 บริษัท� ได้จดัสรรหุ้นสามญั 

เพิ่มทนุจากการใช้สิทธิ�ือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ (หมายเหต ุ21) 6,448 645 15,424 8 มกราคม 2561 

2) เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัท� ได้จดัสรรหุ้นสามญั 

เพิ่มทนุจากการใช้สิทธิ�ือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ (หมายเหต ุ21) 80,282,986 8,028,298 192,036,903 4 เมษายน 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 3,471,029,658 347,102,966 3,632,950,329  

 เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2562 บริษัท� ได้จดัสรรหุ้นสามญั 

เพิ่มทนุจากการใช้สิทธิ�ือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้สดุท้าย 

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ21) 24,380 2,438 57,634 22 ตลุาคม 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 3,471,054,038 347,105,404 3,633,007,963  

21. ������ั������ิท�ิ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท� ได้มีมติให้บริษัท� ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
�ื อ้หุ้ นสามัญ  ครั ้ง ท่ี  1 (MONO-W1) จํ านวน  1,540 ล้ านหน่วย  ใ ห้แ ก่ผู้ ถื อหุ้ น เ ดิมโดยไม่ คิดมูลค่า  

ในอตัราส่วนใบสําคญัแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสามญัเดิม อายกุารใช้สิทธิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัท� ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  �ึ่งสามารถใช้สิทธิ�ื อ้หุ้ นสามัญได้ทุก  �  3 เ ดือน  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะ�ื อ้ 

หุ้นสามญั 1 หน่วยมีสิทธิ�ือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น �ึง่มีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท โดย
กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2557 บริษัท� ได้ออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 

 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษัท� ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ      

(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.5 บาท
ต่อหุ้น เป็น 2.492 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ�ือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิ�ือ้
หุ้นสามญั 1 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ�ือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิ�ือ้หุ้นสามญั 1.003 หุ้น 

  

จ�ำนวน 
หุ้นสำมัญ  

(มูลค่ำหุน้ละ 
0.1 บำท)  

(หุน้)

ทนุ 
ออกจ�ำหน่ำย

และช�ำระ 
เตม็มูลค่ำแล้ว 

(บำท)

ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุ้น 

สำมัญ  
(บำท)

วันทีจ่ดทะเบียน 
กบักระทรวงพำณชิย์
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20. ทุนเรือนหุ้น 

 

จํานวน 
หุ้นสามญั 

(มลูคา่หุ้นละ 
0.1 บาท) 

ทนุ
ออกจําหน่าย
และชําระ 

เต็มมลูคา่แล้ว 
สว่นเกินมลูคา่
หุ้นสามญั 

วนัที่จดทะเบียน
กบักระทรวง
พาณิชย์ 

 (หุ้น) (บาท) (บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 
3,390,740,22

4 339,074,023 
3,440,898,00

2  
1) เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทนุจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ (หมายเหต ุ21) 6,448 645 15,424 8 มกราคม 2561 

2) เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทนุจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ (หมายเหต ุ21) 80,282,986 8,028,298 192,036,903 4 เมษายน 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
3,471,029,65

8 347,102,966 
3,632,950,32

9  
 เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทนุจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้สดุท้าย 
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ21) 24,380 2,438 57,634 22 ตลุาคม 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
3,471,054,03

8 347,105,404 
3,633,007,96

3  

21. ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื อ้หุ้ นสามัญ  ครั ้ง ท่ี  1 (MONO-W1) จํ านวน  1,540 ล้ านหน่วย  ใ ห้แก่ผู้ ถื อหุ้ น เ ดิมโดยไม่ คิดมูลค่า  
ในอตัราส่วนใบสําคญัแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสามญัเดิม อายกุารใช้สิทธิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯ ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญได้ทุก  ๆ  3 เ ดือน  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้ 
หุ้นสามญั 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1 หุ้น ซึง่มีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท โดย
กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 

 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ      
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.5 บาท
ต่อหุ้น เป็น 2.492 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญั 1 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1.003 หุ้น 

 



รายงานประจ�าปี 2562194
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.492 บาท
ต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญั 1.003 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1.015 หุ้น 

 การใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ีใช้สิทธิ 

จํานวน 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใช้สิทธิ 
เงินรับคา่หุ้น 
จากการใช้สิทธิ 

ทนุจดทะเบียน 
ท่ีออกจําหน่าย
และชําระ 

เต็มมลูคา่แล้ว 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ 

 (หน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตลุาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตลุาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,430 - 339 8 มกราคม 2561 
30 มีนาคม 2561 80,042,858 200 347 4 เมษายน 2561 
17 ตลุาคม 2562 * 24,021 - 347 22 ตลุาคม 2562 

 * วนัที่ใบสําคญัแสดงสิทธิครบกําหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ (2561: มีคงเหลือจํานวน 
1,352,353,083 หน่วย) 

22. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไร
สุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสม     
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักลา่วไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.492 บาท
ต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญั 1.003 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1.015 หุ้น 

 การใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ีใช้สิทธิ 

จํานวน 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใช้สิทธิ 
เงินรับคา่หุ้น 
จากการใช้สิทธิ 

ทนุจดทะเบียน 
ท่ีออกจําหน่าย
และชําระ 

เต็มมลูคา่แล้ว 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ 

 (หน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตลุาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตลุาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,430 - 339 8 มกราคม 2561 
30 มีนาคม 2561 80,042,858 200 347 4 เมษายน 2561 
17 ตลุาคม 2562 * 24,021 - 347 22 ตลุาคม 2562 

 * วนัที่ใบสําคญัแสดงสิทธิครบกําหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ (2561: มีคงเหลือจํานวน 
1,352,353,083 หน่วย) 

22. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไร
สุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสม     
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักลา่วไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.492 บาท
ต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญั 1.003 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1.015 หุ้น 

 การใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ีใช้สิทธิ 

จํานวน 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใช้สิทธิ 
เงินรับคา่หุ้น 
จากการใช้สิทธิ 

ทนุจดทะเบียน 
ท่ีออกจําหน่าย
และชําระ 

เต็มมลูคา่แล้ว 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ 

 (หน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตลุาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตลุาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,430 - 339 8 มกราคม 2561 
30 มีนาคม 2561 80,042,858 200 347 4 เมษายน 2561 
17 ตลุาคม 2562 * 24,021 - 347 22 ตลุาคม 2562 

 * วนัที่ใบสําคญัแสดงสิทธิครบกําหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ (2561: มีคงเหลือจํานวน 
1,352,353,083 หน่วย) 

22. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไร
สุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสม     
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักลา่วไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 
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 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(MONO-W1) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จากราคาการใช้สิทธิเดิม 2.492 บาท
ต่อหุ้น เป็น 2.464 บาทต่อหุ้น และอตัราการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุ้นสามญั 1.003 หุ้น เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญั 1.015 หุ้น 

 การใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ีใช้สิทธิ 

จํานวน 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีใช้สิทธิ 
เงินรับคา่หุ้น 
จากการใช้สิทธิ 

ทนุจดทะเบียน 
ท่ีออกจําหน่าย
และชําระ 

เต็มมลูคา่แล้ว 
วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ 

 (หน่วย) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  
23-29 ธนัวาคม 2557 121,183 - 308 8 มกราคม 2558 
31 มีนาคม 2558 814,379 2 308 8 เมษายน 2558 
30 กนัยายน 2558 20,000,000 50 310 5 ตลุาคม 2558 
29 กนัยายน 2560 46,664,694 117 339 4 ตลุาคม 2560 
29 ธนัวาคม 2560 6,430 - 339 8 มกราคม 2561 
30 มีนาคม 2561 80,042,858 200 347 4 เมษายน 2561 
17 ตลุาคม 2562 * 24,021 - 347 22 ตลุาคม 2562 

 * วนัที่ใบสําคญัแสดงสิทธิครบกําหนดอาย ุ5 ปี นบัจากวนัที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือ (2561: มีคงเหลือจํานวน 
1,352,353,083 หน่วย) 

22. สาํรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไร
สุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสม     
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักลา่วไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

 

วันทีใ่ช้สิทธิ

จ�ำนวน
ใบส�ำคญัแสดงสิทธิ

ทีใ่ช้สิทธิ
(หน่วย)

เงนิรบัค่ำหุ้น
จำกกำรใช้สิทธิ

(ล้ำนบำท)

ทนุจดทะเบียน
ทีอ่อกจ�ำหน่ำย

และช�ำระ
เตม็มูลค่ำแล้ว

(ล้ำนบำท)

วนัที่ 
จดทะเบียนกบั

กระทรวงพำณชิย์
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23. รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสนิค้าหรือบริการ     
บริการโฆษณา 1,784 1,896 80 90 
บริการสมคัรสมาชิกรับข้อมลูข่าวสารและบนัเทิง 136 296 97 289 
บริการข้อมลู 230 207 14 1 
รวมรายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 2,150 2,399 191 380 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 547 527 139 158 
ต้นทนุการให้บริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 9 73 58 170 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 1,243 1,214 29 27 
คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 269 154 9 17 
คา่สาธารณปูโภค 76 43 34 69 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
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23. รายได้จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสนิค้าหรือบริการ     
บริการโฆษณา 1,784 1,896 80 90 
บริการสมคัรสมาชิกรับข้อมลูข่าวสารและบนัเทิง 136 296 97 289 
บริการข้อมลู 230 207 14 1 
รวมรายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า 2,150 2,399 191 380 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 547 527 139 158 
ต้นทนุการให้บริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 9 73 58 170 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 1,243 1,214 29 27 
คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 269 154 9 17 
คา่สาธารณปูโภค 76 43 34 69 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562196
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25. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้สําหรับปีสรุปได้ดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 1 2 - - 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย ตดัจ่าย 1 5 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว (55) 12 - (9) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกําไรหรือขาดทุน (53) 19 - (9) 

 จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปีสรุปได้ดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เก่ียวข้องกบัผลขาดทนุ 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2) - (1) - 
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25. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้สําหรับปีสรุปได้ดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 1 2 - - 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย ตดัจ่าย 1 5 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว (55) 12 - (9) 

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกําไรหรือขาดทุน (53) 19 - (9) 

 จํานวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปีสรุปได้ดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เก่ียวข้องกบัผลขาดทนุ 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2) - (1) - 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
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 รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทนุทางบญัชีกบั (รายได้) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล (669) (174) (114) (78) 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ขาดทนุทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลคณูอตัราภาษี (134) (35) (23) (16) 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย ตดัจ่าย 1 5 - - 
ขาดทนุทางภาษีที่ถกูใช้ประโยชน์ในปีปัจจบุนัแตไ่ม่เคยรับรู้ 
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (3) (6) - - 

ผลกระทบทางภาษีจากการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว 
และขาดทนุทางภาษีที่รับรู้ในอดีต 23 15 - - 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทํางบการเงินรวม 40 20 - - 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ - (15) - - 
การสง่เสริมการลงทนุ (หมายเหต ุ26) - (1) - - 
คา่ใช้จ่ายต้องห้าม - 1 - 1 
คา่ใช้จ่ายที่มีสิทธิหกัได้เพิ่มขึน้ (3) (3) - - 
ขาดทนุทางภาษีสําหรับปีที่ไม่ได้บนัทกึเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 34 38 23 6 

ผลแตกตา่งชัว่คราวที่เก่ียวข้องกบัการยกเว้นคา่ธรรมเนียม
ใบอนญุาตที่บนัทกึเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
(หมายเหต ุ13) (11) - - - 

(รายได้) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกําไรหรือขาดทนุ (53) 19 - (9) 

 อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ร้อยละ 16.5 ถึง 25 
(2561: ร้อยละ 16.5 ถึง 25) 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561



รายงานประจ�าปี 2562198
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 สว่นประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
คา่ตดัจําหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 4 (8) 12 2 
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 161 23 138 (14) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 7 4 1 
ขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ 119 215 (96) (1) 
อื่น ๆ - 1 (1) - 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว   57 (12) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 295 238   
โดยได้แสดงไว้เป็นรายการ:     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 301 245   
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (6) (7)   

 295 238   
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
คา่ตดัจําหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1) (1) - - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6 5 1 1 
ขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ 8 8 - 8 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว   1 9 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 13 12   
 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
ณ วันที ่31 ธนัวำคม

งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็  
ส�ำหรบัปีส้ินสุด 

วันที ่31 ธนัวำคม

2562 2561 2562 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
ณ วันที ่31 ธนัวำคม

งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็  
ส�ำหรบัปีส้ินสุด 

วันที ่31 ธนัวำคม

2562 2561 2562 2561



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 199

 

43 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี 
ท่ียังไม่ได้ใช้จํานวน 996 ล้านบาท (2561: 998 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ : 124 ล้านบาท (2561:  
114 ล้านบาท)) ท่ีกลุ่มบริษัทไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นว่า กลุ่มบริษัทอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทนุทางภาษี
มาใช้ประโยชน์ได้ 

 ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจํานวนเงิน 910 ล้านบาท ซึง่จะทยอยสิน้สดุระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน
ปี 2567 

26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จํากัด (“เอ็มไอเอส”) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทนุสําหรับกิจการซอฟต์แวร์ตามบตัรส่งเสริมการลงทนุเลขท่ี 1029(7)/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 
ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไร
ท่ี ไ ด้ จากการประกอบ กิจการ ท่ี ไ ด้ รับการส่ ง เ ส ริม เ ป็นระยะ เ วลา  7 ปี  นับแต่ วัน ท่ี เ ร่ิ ม มี ราย ไ ด้ 
จากการประกอบกิจการนัน้ (วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554) ซึ่งสิทธิพิเศษในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลได้
สิน้สดุลงแล้วในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 เอ็มไอเอสมีรายได้จากการให้บริการในประเทศของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปี 2561 เป็น
จํานวน 25 ล้านบาท 

27. ขาดทุนต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารขาดทุนสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหวา่งปี 

 กําไรตอ่หุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) 
ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั
ของหุ้นสามญัท่ีบริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทัง้สิน้ให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่า
ได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัต้นปี (ไม่มีการคํานวณจํานวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษัทฯ อาจต้องออก
สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเน่ืองจากราคาการใช้สิทธิสงูกวา่มลูคา่ยติุธรรมของหุ้นสามญั) 
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 ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานแสดงการคํานวณได้ดงันี ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) (616) (193) (114) (69) 
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 3,471 3,451 3,471 3,451 
ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.178) (0.056) (0.033) (0.020) 

 เ น่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญมีผลทําให้ขาดทุนต่อหุ้ นสําหรับปีลดลง  (ปรับเพิ่ม)  
ดงันัน้บริษัทฯ จงึไม่แสดงกําไรตอ่หุ้นปรับลด 

28. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทุน
สํารอง เ ลี ย้ ง ชีพ  พ .ศ .  2530 โดยกลุ่มบ ริ ษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเ ข้ากองทุน เ ป็นรายเ ดือน 
ในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทนุสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ทิสโก้ จํากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทนุของกลุม่บริษัท 
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจํานวน 19 ล้านบาท (2561: 18 ล้านบาท) 
(เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท (2561: 7 ล้านบาท)) 

29. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนมุติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 
  (ล้านบาท) (บาทตอ่หุ้น) 

เงินปันผลประจําปี 2560 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 104 0.03 

รวมเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2561  104 0.03 
 

เงนิปันผล อนมัุติโดย
เงนิปันผลจ่ำย

(ล้ำนบำท)
เงนิปันผลจ่ำยต่อหุน้

(บำทต่อหุ้น)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
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30. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดํา เ นินงาน ท่ี นํา เสนอนี ส้อดคล้องกับรายงานภายใน ท่ีผู้ มี อํ านาจตัด สินใจสูงสุด 
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน 

 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลกัในเขตภมูิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันัน้รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และ
สินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทนุ) ของสว่นงานของกลุม่บริษัทสําหรับปีมีดงัตอ่ไปนี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ธุรกิจส่ือ(1) 
ธุรกิจ 

ให้บริการข้อมลู(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้จากการขายและให้บริการ         
รายได้จากลกูค้าภายนอก 1,919 2,193 231 206 - - 2,150 2,399 
รายได้ระหวา่งส่วนงาน - - 675 459 (675) (459) - - 

รายได้ทัง้สิน้ 1,919 2,193 906 665 (675) (459) 2,150 2,399 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน
ตามสว่นงาน 495 725 (308) (232)   187 493 

รายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันสว่น:         
รายได้อื่น       34 109 
คา่ใช้จ่ายในการขายและ
ให้บริการ       (282) (171) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
และคา่ใช้จ่ายอื่น       (499) (476) 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุ 
ในบริษัทร่วม       1 - 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน       (110) (129) 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้       53 (19) 

ขาดทนุสําหรับปี       (616) (193) 
(1) ธุรกิจสื่อ ประกอบด้วย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และ สื่อบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
(2) ธุรกิจให้บริการข้อมลูและความบนัเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์ 

 กลุม่บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จํานวน 2 ราย ซึง่มาจากธุรกิจส่ือและให้บริการข้อมลู 
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30. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดํา เ นินงาน ท่ี นํา เสนอนี ส้อดคล้องกับรายงานภายใน ท่ีผู้ มี อํ านาจตัด สินใจสูงสุด 
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่นงาน 

 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลกัในเขตภมูิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันัน้รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และ
สินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินจงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมลูรายได้และกําไร (ขาดทนุ) ของสว่นงานของกลุม่บริษัทสําหรับปีมีดงัตอ่ไปนี ้
(หน่วย: ล้านบาท) 

 ธุรกิจส่ือ(1) 
ธุรกิจ 

ให้บริการข้อมลู(2) 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได้จากการขายและให้บริการ         
รายได้จากลกูค้าภายนอก 1,919 2,193 231 206 - - 2,150 2,399 
รายได้ระหวา่งส่วนงาน - - 675 459 (675) (459) - - 

รายได้ทัง้สิน้ 1,919 2,193 906 665 (675) (459) 2,150 2,399 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน
ตามสว่นงาน 495 725 (308) (232)   187 493 

รายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันสว่น:         
รายได้อื่น       34 109 
คา่ใช้จ่ายในการขายและ
ให้บริการ       (282) (171) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
และคา่ใช้จ่ายอื่น       (499) (476) 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุ 
ในบริษัทร่วม       1 - 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน       (110) (129) 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้       53 (19) 

ขาดทนุสําหรับปี       (616) (193) 
(1) ธุรกิจสื่อ ประกอบด้วย ทีวี วิทย ุออนไลน์ และ สื่อบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
(2) ธุรกิจให้บริการข้อมลูและความบนัเทิง ประกอบด้วย ภาพยนตร์ กีฬา เพลง บนัเทิง เกม ท่องเที่ยว และ พยากรณ์ 

 กลุม่บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่จํานวน 2 ราย ซึง่มาจากธุรกิจส่ือและให้บริการข้อมลู 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

ธรุกจิส่ือ(1) ธรุกจิ 
ให้บรกิำรข้อมูล(2)

รำยกำรปรบัปรงุ 
และตัดรำยกำร 

ระหว่ำงกนั
งบกำรเงนิรวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
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31. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ 

31.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 660 ล้านบาท (2561: 380 ล้านบาท)  

ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
31.2 การคํา้ประกัน 

ก) บริษัทฯ  คํ า้ประกันวงเงินกู้ และวงเ งินสินเ ช่ือ ท่ีไ ด้ รับจากธนาคารให้แก่บ ริ ษัทย่อย  (ไม่ รวม 
การคํา้ประกนัวงเงินหนงัสือคํา้ประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 31.2 ค) เป็น
จํานวนรวม 1,775 ล้านบาท (2561: 1,727 ล้านบาท) 

ข) บริษัทย่อยคํา้ประกันวงเ งินกู้ และวงเ งินสินเ ช่ือ ท่ีไ ด้ รับจากธนาคารให้แก่บ ริษัทฯ  ในวงเ งิน  
35 ล้านบาท (2561: 35 ล้านบาท) 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนงัสือคํา้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท เพื่อคํา้
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจํานวน 237 ล้านบาท และ 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2561: 
1,038 ล้านบาท และ 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)) หนงัสือคํา้
ประกนัดงักลา่วคํา้ประกนัโดยกลุม่บริษัทและเงินฝากออมทรัพย์ของกลุม่บริษัท 

31.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเ ก่ียวข้องกับการเช่าพืน้ ท่ีในอาคาร  และสัญญาบริการ  
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถึง 15 ปี 

 กลุม่บริษัทมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานและสญัญาบริการดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชําระ     
ภายใน 1 ปี 177 151 21 35 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 291 238 21 8 
มากกวา่ 5 ปี 194 250 - - 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561
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31.4 คดีฟ้องร้อง 

ก) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้ถูกฟ้องจากบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งต่อศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการ ค้าระหว่ า งประ เทศกลาง เ ป็นคดีแพ่ งและคดีอาญา  ฐานละ เมิด ลิข สิท ธ์ิ 
การถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาและเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 34 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินต้นจนกวา่จะชําระเสร็จ 

 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2561 และวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้อ่าน 
คําพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาตามลําดบั โดยได้มีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์ 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ได้ย่ืนฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ 
คดีชํานัญพิเศษทัง้คดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมา เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 ศาลฎีกา 
ได้มีคําพิพากษาคดีอาญายกฟ้องโจทก์ คดีจึงเป็นท่ีสิน้สดุ ปัจจบุนัศาลฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
แพ่ง 

ข) ในเดือนสิงหาคม 2561 กลุม่บริษัทได้ถกูฟ้องจากบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนัต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางเป็นคดีอาญา ฐานละเมิดลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม และเรียกค่าเสียหายเป็น
จํานวนเงิน 7 ล้านบาท ต่อมา เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหวา่งประเทศกลางได้ประทบัรับฟ้องบริษัทฯ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกับคดีฟ้องร้องดงักล่าวข้างต้น จึง
ไม่ได้บนัทกึสํารองสําหรับหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี 

32. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เค ร่ือง มือทางการเ งิน ท่ี สําคัญของกลุ่มบ ริ ษัทตาม ท่ี นิยามอยู่ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับ ท่ี  107  
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เงินให้กู้ ยืม เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว กลุ่มบริษัทมี
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ ยืม  
ฝ่ายบริหารควบคมุความเส่ียงนีโ้ดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้
กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุม่
บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่จํานวนน้อยรายและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทําให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การกระจกุตวัของลกูหนี ้จํานวนเงินสงูสดุท่ีกลุม่บริษัทอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีของ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และเงินให้กู้ ยืมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษัทมีความเ ส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ ท่ี สําคัญอันเ ก่ียวเ น่ืองกับเ งินฝากธนาคาร  เ งินให้กู้ ยืม  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาว สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลง 
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซือ้หรือขายสินค้าและบริการหรือให้
กู้ ยืม เ งิน เ ป็นเ งินตราต่างประเทศ  กลุ่มบ ริ ษัทจะทําสัญญาซื อ้ขายเ งินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
เป็นครัง้คราว ซึง่สว่นใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหนึง่ปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศดงันี ้

สกลุเงิน 
งบการเงินรวม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพย์ทางการเงิน หนีสิ้นทางการเงิน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

จตั 4 2 - 27 0.0203 0.0209 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 6 3 30.1540 32.4498 

 

สกลุเงิน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย สินทรัพย์ทางการเงิน หนีสิ้นทางการเงิน 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

จตั 4 2 - 27 0.0203 0.0209 
 

สกลุเงิน

งบกำรเงนิรวม
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ

2562
(ล้ำน)

2561
(ล้ำน)

2562
(ล้ำน)

2561
(ล้ำน)

2562 2561

(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)

สกลุเงิน

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ

2562
(ล้ำน)

2561
(ล้ำน)

2562
(ล้ำน)

2561
(ล้ำน)

2562 2561

(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)
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 บริษัทย่อยมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือดงันี ้
31 ธนัวาคม 2561 

สกลุเงิน จํานวนท่ีซือ้ 
อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญา 

ของจํานวนที่ซือ้ 
วนัครบกําหนด 
ตามสญัญา 

มลูคา่ยติุธรรม 
ขาดทนุ 

 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  (ล้านบาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 33.02 - 33.17 14 และ 22 กมุภาพนัธ์ 2562 0.4 

32.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุม่บริษัทจงึประมาณมลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูคา่ตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลําดบัชัน้ของมลูคา่ยติุธรรม 
33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท และเสริมสร้างมลูคา่การถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2562 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 1.26:1 (2561: 1.18:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้น
ตอ่ทนุเท่ากบั 0.07:1 (2561: 0.05:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ก) ในเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานกรณีเลิกจ้างเป็นจํานวนเงิน  
23 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท) 

ข) เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 139 
ล้านบาท จาก 486,299,998 บาท (หุ้นสามญั 4,862,999,975 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) เป็น 
347,105,404 บาท (หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท) โดยการตดัหุ้นสามญั
ท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 1,391,945,937 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.1 บาท ท่ีได้สํารองไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (MONO-W1) ซึ่งครบกําหนด
อายใุนวนัท่ี 17 ตลุาคม 2562 

35. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

31 ธนัวำคม 2561

สกลุเงนิ จ�ำนวนทีซ้ื่อ
(ล้ำน)

อัตรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ
ของจ�ำนวนทีซ่ือ้

(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)

วันครบก�ำหนด
ตำมสัญญำ

มูลค่ำยุติธรรม
ขำดทนุ

(ล้ำนบำท)
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