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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 15 มีนำคม 2545  ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 50 ล้ำนบำท 

โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ปัจจุบนัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทได้เปล่ียนชื่อจำกบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด 

(มหำชน) เมื่อวนัท่ี 20 สิงหำคม 2563  

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ยงัคงมุ่งมัน่ในกำรเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทงิ ชัน้น ำ

ของเมืองไทย โดยปัจจุบันมุ่งเน้นควำมเชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจบันเทิง ภำพยนตร์ และซีรีส์ จำกเดิมที่ด ำเนินธุรกิจ

อนัหลำกหลำย  ทัง้ ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจ

ส่ือวิทยุ ธุรกิจเพลง ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจกีฬำบำสเกตบอล ธุรกิจโชว์บิซ (กำรจัดกำรแสดงคอนเสิร์ต) และธุรกิจ

ท่องเที่ยว   ซึง่ตัง้แต่ปลำยปี  2562  เป็นต้นมำ บริษัทได้เร่ิมวำงแผนปรับโครงสร้ำงครัง้ใหญ่  ให้ควำมส ำคญักบัธุรกิจที่

ยงัมีศกัยภำพเติบโตต่อไปในอนำคต ตดัธุรกิจในส่วนที่ไม่ท ำก ำไร และแสวงหำธุรกิจใหม่ที่จะสำมำรถต่อยอดจำก

ธุรกิจเดิมที่มีอยู่ 

โดยธุรกิจทีเ่ป็นธุรกิจหลกัของบริษัทที่ยงัเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง คือ ธุรกิจส่ือทีวี  จำกกำรทีบ่ริษัท  โมโน  บรอดคำซท์  

จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยชนะกำรประมลูใบอนญุำตกำรให้บริกำรโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำม

คมชัดปกติ (SD)  ในปี 2557 บริษัทเปิดให้บริกำรสถำนีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตีไ้นน์”  (MONO29)  ภำยใต้คอนเซ็ปต์  

“ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ” จำกกำรด ำเนินธุรกิจมำกว่ำ 7 ปี ที่ช่อง MONO29 น ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภำพ

ระดบัโลก สดใหม่ และเข้ำถึงลกูค้ำทกุกลุ่ม ผลกัดนัให้ช่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ ด้วยควำม

แขง็แกร่งของช่อง MONO29  ในปี 2561 บริษัทจึงได้ต่อยอดพฒันำธุรกิจด้ำนคอมเมิร์ซ รูปแบบ TV Home Shopping 

และ Online Shopping ภำยใต้ชื่อ 29Shopping   

ในส่วนของธุรกิจส่ืออินเทอร์เน็ต เดิมภำยใต้เว็บไซต์  MThai.com ได้ปรับตวัเข้ำสู่ยคุโซเชียลมีเดีย  ทีมคอนเทนต์

ได้พฒันำเป็นผู้ ให้บริกำรข่ำวสำรท่ีน่ำเชื่อถือที่สดุผ่ำนเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์   อีกทัง้ ทีมกำรตลำดได้พฒันำกำรด ำเนิน

ธุรกิจให้บริกำรวำงแผนและสร้ำงสรรค์ส่ือทำงกำรตลำดแบบองค์รวม ให้กับธุรกิจในเครือ และพันธมิตรที่เป็นเจ้ำของ

สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน  ซึ่งตอบสนองกำรท ำกำรตลำดแก่ลูกค้ำทัง้แบบออนไลน์ และเชิง

กิจกรรม (Event  Marketing) 

ส ำหรับธุรกิจภำพยนตร์  ปัจจุบนับริษัทหนัมำให้ควำมส ำคญักับธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมำชิก 

ภำยใต้แบรนด ์ MonoMax มำกยิ่งขึน้  ซึง่น ำเสนอภำพยนตร์และซีรีส์ในแบบท่ีลกูค้ำในประเทศชื่นชอบ ด้วยโอกำสทำง

กำรตลำดที่เพิ่มขึน้จำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมหนัมำรับชมแบบออนไลน์   และยอดสมำชิกเข้ำใช้บริกำรเพิ่มขึน้อย่ำง

ต่อเนื่อง  บริษัทจึงมุ่งผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักต่อไปในอนำคต โดยกำรคัดสรรคอนเทนต์แบบ Exclusive ที่

สำมำรถรับชมได้ที่น่ีที่เดียว และกำรขำยแบบผนวกเข้ำกับบริกำรของพนัธมิตร ในลกัษณะพริวิเลจ ซึ่งให้เอกสิทธ์ิพิเศษ

ในกำรรับชมแก่ลกูค้ำของพันธมิตร  นอกจำกนี ้ยงัด ำเนินธุรกิจจดัหำภำพยนตร์ต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ไทย 

ส ำหรับเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ โดยเน้นภำพยนตร์ที่ตรงกลุ่มลกูค้ำของบริษัทมำกยิ่งขึน้ 
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ด้วยควำมเชี่ยวชำญด้ำนคอนเทนต์มำอย่ำงยำวนำนเกือบ 20 ปี  โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จับมือเป็น

พนัธมิตรกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ 3BB  ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์   ซึ่ง 3BB  

มีแผนด ำเนินธุรกิจให้บริกำรกล่องรับชมทีวี และวิดีโอออนดีมำนด์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต ดงันัน้  ในช่วงกลำงปี 2563   โมโน เน็กซ์  

ได้เข้ำด ำเนินกำรเป็นผู้จดัหำ ผลิตคอนเทนต์ และช่วยดแูลกำรตลำดด้ำนคอนเทนต์ให้กบั 3BB  เนื่องจำกมีควำมเข้ำใจ

ในกำรคัดสรรคอนเทนต์ที่มีคุณภำพทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมถึงประสบกำรณ์กำรท ำธุรกิจทีวีและสตรีมมิ่งมำนำน  

โดย 3BB มีกำรเปิดตัวกล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 ซึ่งอัดแน่นด้วยคอนเทนต์คุณภำพที่

ผู้ชมสำมำรถเลือกชมโทรทศัน์พรีเมียมได้มำกกว่ำ 30 ช่อง ครอบคลมุทัง้ภำพยนตร์ ซีรีส์ กำร์ตูน กีฬำ วำไรตี ้สำรคดี 

และข่ำวทัง้ไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงช่องทีวี HBO ผ่ำนระบบควำมละเอียดสงูถึง 4K 

กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทนุ       

ในปี  2555  บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ mai   

ในวนัที่ 6 มิถนุำยน 2556  ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท บริษัทได้รับเงินสทุธิจำกกำรเสนอขำยหุ้นรวม 2,702.75 ล้ำน

บำท ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อน ำไปใช้ลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล   

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

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

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (MONO–W1) เพื่อให้มีคุณสมบตัิในกำรย้ำยเข้ำ

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวนัท่ี 29 มกรำคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทำงส ำหรับกำรระดม

ทนุอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 

ในปี 2558 – 2562 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจ ำกัด รวมถึงกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ MONO–W1  ปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 486,299,997.50 

บำท  และมีทุนช ำระแล้วเป็น 347,105,403.80 บำท ทัง้นี ้เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

2563 มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บำท โดยกำรตัดหุ้ นที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 

MONO-W1 ซึง่หมดอำยุเมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม 2562   ท ำให้ ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว

เป็น 347,105,403.80 บำท  

 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ธุรกิจหลกั ประกอบด้วย 

1) ธุรกิจสื่อทีว ี (TV Business) ประกอบธุรกิจให้บริกำรโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล น ำเสนอรำยกำรโทรทศัน์ที่เน้น

คณุภำพเพื่อสร้ำงควำมบนัเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชัว่โมง ในนำมช่อง “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) ภำยใต้สโลแกน 

ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่สดุ จำกสตดูิโอชัน้น ำต่ำงประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสำมำรถรับชมได้

แบบ 2 ภำษำ ทัง้ทำงโทรทศัน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชนั 
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2) ธุรกิจบริการวดิีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Video on Demand Business) ประกอบธุรกจิ

ให้บริกำรคอนเทนต์ในรูปแบบวิดโีอสตรีมมิ่ง ในนำม “โมโนแมกซ์” MonoMax ที่มีคอนเทนต์มำกกว่ำ 20,000 ชัว่โมง 

ด้วยคอนเทนต์หลำกหลำยประเภททัง้ ซีรีส์ ภำพยนตร์ฟอร์มยกัษ์ ภำพยนตร์ที่ได้รับรำงวลั ภำพยนตร์นอกกระแส 

หรือคอนเทนต์เฉพำะกลุ่ม เช่น กีฬำ กำร์ตนู และสำรคดตี่ำงๆ จำกฮอลลีวดู และเอเชีย สำมำรถรับชมคอนเทนต์ได้

ทกุที่ ทกุเวลำ รองรับกำรชมผ่ำนหลำกหลำยอปุกรณ์ นอกจำกนี ้ ยงัด ำเนินธุรกจิจดัหำและจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 

ทัง้ในและตำ่งประเทศ เพื่อเผยแพร่ในโรงภำพยนตร์ และสถำนีโทรทศัน์ช่อง MONO29 

3) ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกจิออนไลน์ครบวงจร (Online Business Intelligence) เป็นผู้ให้บริกำรคอนเทนต์

ผ่ำนส่ือออนไลน์ในนำมเว็บไซต์ MThai.com ผู้น ำสงัคมออนไลน์ที่มีคณุภำพ และพฒันำเป็น Branded Influencer 

ที่น ำเสนอข่ำวสำรท่ี “ชัดเจน เที่ยงตรง” ผ่ำนโซเชียลมเีดีย อยำ่ง เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ภำยใต้ชื่อ MThai ที่มี

ผู้ติดตำมรวมกนักว่ำ 3 ล้ำนรำย ด้วยศกัยภำพของทีมงำนออนไลน์มำกว่ำ 20 ปี น ำไปสู่กำรให้บริกำรออกแบบและ

จดัท ำธุรกิจออนไลน์ครบวงจร ตัง้แต่กำรวำงแผน ออกแบบ จดัเก็บวิเครำะห์ข้อมลู สรรหำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ 

เพื่อรองรับกิจกรรมทำงกำรตลำด กิจกรรมสร้ำงสรรค์สงัคม ทำงออนไลน์ และโซเชียลมเีดีย รวมถงึกำรตลำด

ออฟไลน์ในรูปแบบกิจกรรม (Event Marketing) ให้กบัทัง้หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 

4) ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business) เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ในรูปแบบออนไลน์ และทีวีโฮม ช้อปปิง้ 

ผ่ำนช่อง MONO29 ภำยใต้ชื่อ 29Shopping น ำเสนอสินค้ำหลำกหลำยสไตล์ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน อำทิ 

เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สินค้ำส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวัน ฯลฯ คดัสรรด้วยทีมงำนมืออำชีพที่

มำกประสบกำรณ์ทัง้ในและต่ำงประเทศ  โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์บนช่อง 

MONO29, ทำงออนไลน์ 29shopping.com, ทำงเฟซบุ๊ ก  29shopping และระบบ Call Center 02-100-7066 

พร้อมควำมสะดวกในกำรช ำระเงินหลำกหลำยรูปแบบ บริกำรที่รวดเร็ว น่ำเชื่ อถือ รวมถึงบริกำรจัดส่งสินค้ำทั่ว

ประเทศ 

5) ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์ (Master Content Provider) ให้บริกำรผลิตและจดัหำคอนเทนต์คณุภำพทัง้ไทยและ

ต่ำงประเทศให้กบัพนัธมติร โดยร่วมเป็นพนัธมิตรกบั บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั (มหำชน) ในนำม 3BB 

ในกำรผลกัดนัธุรกิจ 3BB GIGATV และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนคอนเทนต์ทีต่อบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ม

ลกูค้ำ โดยเป็นทัง้ผู้จดัหำ ผู้ผลิตคอนเทนต์ และวำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำดทำงด้ำนคอนเทนต์ ให้กบั 3BB โดยอำศยั

ประสบกำรณ์จำกกำรท ำช่องฟรีทีวี รวมถงึควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำง MONO กบัสตดูิโอชัน้น ำระดบัโลก และกบั

ผู้ให้บริกำรคอนเทนต์รำยอื่นๆ จ ำนวนมำก ส ำหรับช่องสถำนีที่ โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือผลิตให้กับ 3BB 

อำทิช่อง “โมโน พลสั” (Mono Plus), ช่อง “โมโน ยี่สิบเก้ำ มิวสิค สเตชัน่” (Mono29 Music Station)  ช่อง “ทรีบี

บีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอร์ตวนั” (3BB Sports 1) ฯลฯ โดยออกอำกำศในระบบ Full HD และเร่ิม

ให้บริกำรแก่ลกูค้ำ 3BB ภำยใต้กล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดอืนพฤศจิกำยน 2563 

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์สื่ อและข้อมูลความบันเทิงชัน้น าของ

เมืองไทย ผ่ำนเทคโนโลยี และส่ือที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทกุไลฟ์สไตลใ์นโลกดิจิตอล 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                          ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 4 

พันธกิจ 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ บริหำรงำนภำยใต้ค่ำนิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย  กำรท ำงำนเป็นทีม  

ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  กำรเรียนรู้และพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทยึดถือปณิธำน ดงันี ้ : 

• คงควำมเชี่ยวชำญและควำมเป็นผู้น ำด้ำนภำพยนตร์และซีรีส์ ทัง้ไทยและต่ำงประเทศ ด้วยกำรสรรหำ

คอนเทนต์ควำมบนัเทิงสดใหม่อย่ำงไม่จ ำกดัเพื่อผู้ชม 

• มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจในทิศทำงใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ โดยค ำนึงถึง

กระแสตอบรับท่ีดีของตลำด ตลอดจนพฒันำและแสวงหำช่องทำงธุรกิจอื่นๆ 

• ผสำนส่ือที่หลำกหลำยด้วยกำรเชื่อมโยงส่ือดิจิตอลผ่ำนทุกแพลตฟอร์มเข้ำด้วยกัน เพื่อให้ทุกหน้ำจอของ

ผู้ชมเข้ำถึงควำมบนัเทิงอย่ำงมีควำมสขุ 

• ปรับเปล่ียน MONO NEXT ให้เป็นองค์กรที่คล่องตัวและมุ่งไปข้ำงหน้ำ กับกระบวนกำรท ำงำนและ

วฒันธรรมองค์กรภำยใต้กำรท ำงำนตำมวิธี New Normal 

• MONO NEXT ยึดมั่นต่อกำรด ำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โปร่งใส ควบคู่กับผลประกอบกำรที่เติบโต อีกทัง้

ค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและชมุชนท่ีอยู่รอบด้ำน 

 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2563 จาก Mono Technology สู่  Mono Next เดิมบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ท ำธุรกิจหลัก

ด้ำนเทคโนโลยี โดยมีส่วนธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  ในรูปแบบ SMS ประกอบด้วยบริกำรเล่นเกม, 

ระบบกำรโหวตส ำหรับรำยกำรโทรทัศน์ ฯลฯ รวมถึงธุรกิจส่ือออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์คอมมูนิตี ้ซึ่งเมื่อเทคโนโลยี

และพฤติกรรมผู้ บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้บริษัท ต้องปรับตัว โดยหลังจำกประมูลใบอนุญำตทีวีดิจิตอล 

ในปี 2557 บริษัทได้เร่ิมด ำเนินธุรกิจช่อง MONO29  โดยมีทิศทำงในกำรเป็น ช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ”  

ซึ่งที่ผ่ำนมำถือได้ว่ำเป็นช่องฟรีทีวีช่องใหม่ที่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงรวดเร็ว จนปัจจุบันได้สร้ำงกำรรับรู้ของผู้ ชมว่ำ

เป็นผู้น ำคอนเทนต์ด้ำนภำพยนตร์ และซีรีส์ ทัง้ในและต่ำงประเทศ และมีกำรเติบโตของเรตติง้ เพิ่มขึน้มำอยู่ใน

อ ันด ับที ่ 3 นับตั ง้แต ่ปี  2561 ซึ ่งกลำยมำเป็นธุรกิจหลักของบริษ ัทแทนธุรกิจเด ิม  และในปี  2563 เนื ่องด้วย

สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อสภำพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

ทัง้ในและต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก  ซึ่งกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในทุกธุรกิจ  ทัง้นี  ้ส ำหรับธุรกิจสื่อทีวี ทำงทีม

บริหำรยังคงวำงเป้ำหมำยที่กำรน ำเสนอคุณภำพของคอนเทนต์  กำรท ำกำรตลำดอย่ำงเหมำะสม เพื่อรักษำกำร

เติบโตทำงด้ำนเรตติง้ และส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่มีอยู่   

ในขณะที ่รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เป็นวิถีช ีว ิตใหม่แบบ New Normal ผู้คน

จ ำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้ำนมำกยิ่ งขึน้ ท ำให้ธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมำชิก MonoMax ได้รับ

ผลตอบรับที่ดีจำกตลำด และในอนำคตคำดกำรณ์ว่ำกำรรับชมทีวีจะปรับรูปแบบไปสู่กำรเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีมำกยิ่งขึน้  

ท ำให้เรำปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ เป็นหลัก และได้

ปรับลดบทบำทของธุรกิจเดิมหลำกหลำยธุรกิจลง รวมถึงด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจและโครงสร้ำงองค์กร 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                          ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 5 

ลดขนำดองค์กรให้เล็กลง คล่องตัวมำกขึน้ เพื่อตอกย ำ้ทิศทำงกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำของธุรกิจ บริษัทจึงเปล่ียนชื่อเป็น 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน)   ในช่วงกลำงปี 2563 บริษัทได้ย้ำยที่ตัง้ส ำนกังำนจำกอำคำรจสัมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

มำยัง MONO29 STUDIO ถนนชัยพฤกษ์ ที่บริษัทเป็นเจ้ำของ และปรับรูปแบบกำรท ำงำน และสร้ำงวัฒนธรรม

องค์กรแบบใหม่ ในรูปแบบ Co-working Space รองรับกำรท ำงำนในลกัษณะ Mobile Office และ Work From Home 

ซึ่งปี 2563 ถือเป็นปีที่บริษัทปรับทิศทำงและโครงสร้ำงขององค์กรครัง้ใหญ่ โดยเน้นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมถึง

บริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

กำรผลักดันบริกำร MonoMax ให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลัก บริษัทวำงเป้ำยอดผู้ รับชม MonoMax 1 ล้ำนรำย

ภำยใน 3 ปี โดยใช้กลยุทธ์กำรคดัสรรภำพยนตร์และซีรีส์ที่ตอบโจทย์และตรงกับรสนิยมผู้ชมชำวไทย ที่นิยมคอนเทนต์

เข้ำใจง่ำยมีกลิ่นอำยวัฒนธรรมเอเชีย และกำรเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด 

(มหำชน) หรือ “3BB” เสนอบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่งร่วมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลัก โดยในเดือนมีนำคม 2563 ได้

เปิดตัวแพ็กเกจ “3BB GIGATainment” ภำยใต้แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดัง ระดับเวิลด์คลำสบน HBO GO MONOMAX” 

และบริษัทยังมีโอกำสได้เข้ำช่วยจัดหำคอนเทนต์และกำรตลำดให้กับ 3BB  ในกำรเปิดตัวกล่อง  “3BB GIGATV” ที่

เปิดตัวในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 โดยกล่องล็อตแรกได้รับกำรจองหมดอย่ำงรวดเร็ว  ส ำหรับทิศทำงกำร

บริหำรคอนเทนต์ในปีถัดไป บริษัทมีแผนที่จะเข้ำไปบริหำรคอนเทนต์ให้ 3BB กว่ำ 100 ช่อง    โดยเครือโมโนเป็น

ผู้ ผลิตเอง 6 ช่อง อำทิ ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอร์ตวัน” (3BB Sports 1)  ซึ่งจะท ำให้มี

รำยได้จำกธุรกิจส่วนนีต้ัง้แต่ปลำยปีนี ้และเพิ่มมำกขึน้ในปีหน้ำ  

ทัง้นี ้กำรที่บริษัทเป็นผู้ จัดหำ และติดต่อจัดซือ้คอนเทนต์ให้กับ 3BB ยิ่งเป็นกำรเพิ่มประโยชน์และอ ำนำจกำร

ต่อรองให้กับบริษัท ด้วยกลยุทธ์กำรบริหำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ด้ำนกำรจัดซือ้ กำรผลิต 

กำรตลำด และกำรบริหำรต้นทุน ท ำให้คอนเทนต์สำมำรถใช้ประโยชน์และสร้ำงรำยได้จำกหลำยช่องทำง ทัง้กำรฉำย

ในโรงภำพยนตร์ ฉำยผ่ำนช่อง MONO29 ผ่ำนแอปพลิเคชัน MonoMax หรือขำยลิขสิทธ์ิไปยังต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้

ยังสำมำรถให้บริกำรบนกล่อง “3BB GIGATV เป็นกำรบริหำรสิทธ์ิจำกส่วนธุรกิจต้นน ำ้ไปถึงกำรตลำด และกำรบริกำร

ถึงผู้บริโภคปลำยน ำ้ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ปี 2563 - วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัท โมโน ช้อปปิง้ จ ำกัด เซ็นสญัญำเป็นพนัธมิตรกับบริษัทคู่ค้ำธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิง้ 

เพื่อควำมหลำกหลำยของสินค้ำ รองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำครอบคลมุทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั และเสริม

ควำมแข็งแกร่งให้กับ Product Line Up ของ 29Shopping มำกยิ่งขึน้ อีกทัง้ขยำยช่องทำงกำรขำย ผ่ำน

แพลตฟอร์ม Marketplace เพื่อเพิ่มควำมสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้ำยุคใหม่ที่ชอบช้อปปิง้

ออนไลน์ และซือ้สินค้ำได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

 - วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 ส ำนักงำน กสทช. ร่วมกับ MThai แถลงข่ำวโครงกำร “อัปคลิปพิชิตแสนปี6”

ภำยใต้หัวข้อ“CYBERBULLYING?” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยำวชน นักเรียน, นักศึกษำและบุคคล

ทัว่ไป ได้แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรผลิตหนังสัน้เชิงส่งเสริมสงัคม รณรงค์กำรใช้ 

Social Media อย่ำงเหมำะสม และลดกำรกลัน่แกล้งกนับนโลกออนไลน์ 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                          ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 6 

 

 - วนัที ่ 9 ม ีนำคม 2563 MonoMax ร่วมกับ 3BB และ  HBO GO จดัแคมเปญ “3BB GIGATainment” 

ควำมบนัเทิงจำกทัว่มมุโลก ลกูค้ำ 3BB ที่สมคัรแพ็กเกจ 3BB GIGATainment เพียงเพิ่มค่ำบริกำรรำยเดือน 

39 บำท เป็น 629 บำท ได้ทัง้อินเทอร์เน็ตควำมเร็ว 1 Gbps. พร้อมรับชมภำพยนตร์และซีรีส์แบบไม่จ ำกัด 

ด้วยบริกำร MonoMax และ HBO GO   ตลอดจนสำมำรถฟังเพลงและร้องคำรำโอเกะผ่ำนบริกำร OKE 

 - วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2563 นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร พร้อมทัง้ผู้บริหำรและพนกังำน

ในเครือโมโน ถือฤกษ์ดี ในกำรย้ำยที่ท ำกำรส ำนักงำนใหญ่มำยังโมโน 29 สตูดิโอ ถนนชยัพฤกษ์ และจัด

กิจกรรม Open House:  New Normal New Office อย่ำงอบอุ่น 

 - วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2563 ปรับโครงสร้ำงบริษัท และเปล่ียนชื่อ 3 บริษัทย่อย เพื่อมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

MONO FILM เปล่ียนชื่อเป็น MONO STREAMING  มุ่งเน้นที่ธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมำชิก 

MonoMax ในส่วน MONO GENERATION เปล่ียนชื่อเป็น MONO CYBER  มุ่งเน้นส่ือออนไลน์ที่แข็งแกร่ง

อย่ำง MThai และให้บริกำรวำงแผน สร้ำงสรรค์ส่ือกำรตลำดแบบองค์รวม (Holistic Communications) 

ให้กับแบรนด์เจ้ำของสินค้ำ และหน่วยงำนรำชกำร MONO TRAVEL เปล่ียนชื่อเป็น MONO SHOPPING 

เน้นธุรกิจโฮมช้อปปิง้ 29Shopping ที่มีทัง้กำรโฆษณำในทีวีดิจิตอลและออนไลน์บนเว็บไซต์ 

 - วนัที่ 20 สิงหำคม 2563 จดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์ จำกเดิม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด 

(มหำชน) เปล่ียนเป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ที่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 สิงหำคม 2563   

 - วันที่  30 ตุลำคม 2563 เปิดตัวภำพยนตร์ “พร้อมรุก ยัยตุ๊ กตำซ้อมรัก” ผลิตโดย MONO Originals 

ภำพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดีเ้ซ็กซี่ ที่มีเนือ้หำแหวกกระแสหนงัไทยแห่งปี ได้รับควำมนิยม และกระแส

แรง มียอดคนดมูำกกว่ำ 2 ล้ำนนำทีใน 5 วนัแรกที่ออกฉำย รับชมได้ทำงวิดีโอสตรีมมิ่ง MonoMax  เท่ำนัน้ 

และ พิชำนำ อยู่สขุ (มกุ) ได้รับรำงวลั “สยำมรัฐออนไลน์ อวอร์ด” นกัแสดงหญิงยอดนิยม 

 - วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 รำยกำร “เร่ืองเด่นประเด็นดัง” ของช่อง MONO29 ได้รับรำงวัลเกียรติยศ 

“ตำชั่งทอง” ในฐำนะ “บคุคลสงเครำะห์ดีเด่นแห่งปี ประจ ำปี 2563 (ครัง้ที่ 9) สำขำ ผู้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ต่อประชำชน  จัดโดย สหพันธ์กรรมกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทยและ สมำคมสถำบัน

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 

 - วนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 MonoMax จับมือ 3BB โปรโมทแคมเปญ “3BB GIGATV” ภำยใต้คอนเซปต์ 

“ควำมบันเทิงที่เข้ำใจคนไทย” บริกำรอินเทอร์เน็ตบ้ำนควำมเร็วสูง พร้อมกล่องดูทีวีแบบใหม่  ที่ท ำให้ทีวี

สำมำรถดูทัง้ช่องฟรีทีวี ช่องเคเบิล้ทีวีหลำกหลำยผ่ำนอินเทอร์เน็ท 3BB คุณภำพคมชดั (FULL HD, 4K) 

ไม่สะดดุ รวมทัง้สำมำรถชมภำพยนตร์และซีรีส์วิดีโอออนดีมำนด์คณุภำพสงูอย่ำง MonoMax และ HBO GO 
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 - วนัที่ 7 ธันวำคม 2563 กรมส่งเสริมวฒันธรรม (สวธ.) กองทุนส่งเสริมงำนวฒันธรรม ร่วมกบั บริษัท โมโน เน็กซ์ 

จ ำกดั (มหำชน) จดักิจกรรมประกำศรำงวลักำรประกวดภำพยนตร์สัน้ ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่

ค่ำนิยมและควำมเป็นไทย “ไทยดี มีมำรยำทปี 2 หวัข้อ “ไทยดี มีมำรยำท New Normal” เป็นกระบอกเสียง

และประพฤติตนตำมหลักมำรยำทไทย กำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้องเหมำะสม พร้อมทัง้เสนอเนือ้หำให้

สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ได้รับกำรตอบรับจำกนกัศกึษำทัว่ประเทศเป็นอย่ำงดี 

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

ประกำศรำงวลั “Thailand Zocial Awards 2019” 

 - วนัที่ 15 มีนำคม 2562 ธนำคำรออมสิน (GSB) แถลงข่ำวให้กำรสนบัสนุนกีฬำบำสเกตบอลอย่ำงต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3 ถือเป็นผู้สนบัสนนุหลกัอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรสนบัสนนุวงกำรบำสเกตบอลในทุกระดบัชัน้ โดย

ร่วมกบั บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั ในเครือกลุ่มบริษัท โมโน 

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

บุคคลที่ถูกกล่ำวถึงบนโลกออนไลน์มำกที่สุด ในงำน “MThai Top Talk-About 2019” ที่จัดขึน้โดย

เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เป็นปีที่ 9 

 - วนัที่ 12 เมษำยน 2562 เทศบำลนครขอนแก่น ร่วมกับช่อง MONO29 ร่วมสร้ำงปรำกฏกำรณ์ควำมสนุก

ครัง้ยิ่งใหญ่ในงำน “ประเพณีสุดยอดสงกรำนต์อีสำน  เทศกำลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้ำวเหนียว 

ประจ ำปี 2562”  ระหว่ำงวนัท่ี 12-15  เมษำยน 2562  สืบสำนประเพณีและวฒันธรรมสงกรำนต์สดุยิ่งใหญ่  

โดยช่อง MONO29 เนรมิตเวทีสุดอลังกำร จัดมหกรรมฟรีคอนเสิร์ต “MONO29 Khonkaen Songkran 

Festival 2019"  จดัทพัศิลปินชื่อดงักว่ำ 100 ชีวิต โดยงำนจดัขึน้ทีถ่นนข้ำวเหนียว 

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

กีฬำบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหำรจำกโตโยต้ำผู้สนบัสนุนหลกั แถลงข่ำวพิธีเปิดกำรแข่งขนั

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

โดยบริษัท ไทย โปรเฟสชัน่แนล บำสเกตบอล ลีก จ ำกัด  เกิดจำกควำมร่วมมือกันของ  6  สโมสรบำสเกตบอล

ชัน้น ำของเมืองไทย ท่ีมีจดุประสงค์เพื่อพฒันำวงกำรบำสเกตบอลอำชีพไทยอย่ำงมีระบบและยัง่ยืน 

 - วนัที่ 21 มิถุนำยน 2562  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิฮั่วเคีย้ว 

ป่อเต๊กเซี่ยงตึง๊ มหำวิทยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) จดังำน

โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ค่ำนิยมและควำมเป็นไทย “ไทยดี มีมำรยำท” ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

ได้แก่ 1. กำรประกวดหนังสัน้ระดับเยำวชน   2. Workshop/ทอล์คโชว์   ส่งเสริมควำมเป็นไทย 

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

มินิซีรีส์ “ไทยดี มีมำรยำท” ที่จะออกอำกำศทำงช่อง MONO29  
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 - วันที่ 27 มิถุนำยน 2562  สมำคมกีฬำตะกร้อแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัท โมโน เข้ำร่วมบันทึกเทป

รำยกำรทนัข่ำวเช้ำ เพื่อเตรียมออกอำกำศในโอกำสที่ MonoMax และช่อง MONO PLUS “กีฬำดี ซีรีส์โดน” 

ได้สิทธ์ิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขนั “ตะกร้อไทยแลนด์ลีก ประจ ำปี 2562” 

 - วนัท่ี 7 กนัยำยน 2562  ส ำนกังำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนพิษณโุลก และกลุ่มบริษัท โมโน

ร่วมเปิดงำน “ดูหนงัเท่เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ” โดยงำนจดัขึน้ภำยใต้  “โครงกำรเมืองรองต้องลอง”  เพื่อ

ส่งเสริมกำรเดินทำงท่องเที่ยวและกระจำยรำยได้สู่เมืองรองไปยังทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง และเป็นมิติใหม่

แห่งวงกำรภำพยนตร์ที่ผนวกเร่ืองกำรท่องเที่ยวเข้ำมำ โดยน ำเสนอให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเร่ืองกำรผลิต

ภำพยนตร์ นกัเรียน นกัศึกษำ รวมถึงบุคคลทัว่ไปที่สนใจงำนภำพยนตร์และกำรท่องเที่ยว และนบัเป็นครัง้

แรกในประเทศไทย ทีม่ีกำรจดัฉำยหนงักลำงแปลงระบบ 3 มิติ ณ สวนกลำงเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 

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

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

Technology Partner และ Strategic Consultant เพื่อลยุธุรกจิ IPTV 

 - วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562  ทีมผู้บริหำรของ MONO และ GMM ร่วมแถลงข่ำวควำมร่วมมือทำงธุรกิจในงำน 

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

กำรขำย และเทคโนโลยี 

 - วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562   กลุ่มบริษัท โมโน  และธนำคำรออมสิน  ร่วมจัดกำรประกวด  และประกำศ

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

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

ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

 - วันที่  14 พฤศจิกำยน  2562  โม โน มิ ว สิค  จับมือ ร่วม เป็นพันธมิตรกับ  “WHAM” (Music and Art 

Community Digital Platform) ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำร และประเดิมด้วย

กิจกรรมแรก WHAM Challenge เปิดโอกำสให้ผู้ รักในเสียงเพลงได้คัฟเวอร์เพลงดังจำกทำงค่ำยโมโน 

มิวสิค เพื่อร่วมกนัเฟ้นหำดำวดวงใหม่ประดบัวงกำรบนัเทงิ 

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

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

พดูคยุกบัส่ือมวลชนในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่งใหม่ และแถลงถึงทิศทำงกำรด ำเนนิธุรกิจในปี 2563  เปิดเผยถึง

กลยุทธ์ส ำคัญ ด้วยกำรเชื่อมโยงแพลตฟอร์มเข้ำด้วยกัน  เพื่อจับกลุ่มผู้ชมที่มีพฤติกรรมแตกต่ำงกันทัง้ 

6 แพลตฟอร์ม  อนัได้แก่  จอทีวี  โรงหนงั สมำร์ทโฟน  พีซี  อีเว้นท์ และ Outdoor Cinema ผ่ำนคอนเทนต์ที่

มีอยู่ 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                          ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 9 

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

(มหำชน) และคุณคิมยองเซียบ ประธำนกรรมกำร บริษัท SBS Content Hub ผู้น ำธุรกิจสถำนีวิทยุและ

โทรทัศน์ และผู้ เผยแพร่คอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเกำหลีใต้ เซ็นสัญญำควำมร่วมมืออย่ำงเป็น

ทำงกำร   ในกำรน ำคอนเทนต์ของ SBS (เอสบีเอส) มำเผยแพร่ทำงช่อง MONO29 และผลิตละครรีเมค  

รวมทัง้ร่วมมือในกำรสร้ำงรำยได้ร่วมกนั ณ งำน Asian TV Forum (ATF)  ประเทศสิงคโปร์ 

 - วนัท่ี 23 ธันวำคม 2562  ในช่วงเทศกำลแหง่ควำมสขุเฉลิมฉลองส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ช่อง MONO29 

ขนกองทัพหนังดี-ซีรีส์ดัง กว่ำ 100 เร่ือง ให้ชมอย่ำงเต็มอิ่มแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณำคั่น กับ “MONO29 

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

ต้อนรับปี 2020 ตัง้แต่วนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

 - วนัท่ี 29 ธันวำคม 2562  ช่อง MONO29 ได้จดัมหกรรมควำมบนัเทิงเฉลิมฉลองปีใหม่อย่ำงยิ่งใหญ่ ในงำน 

“PATTAYA COUNTDOWN 2020 ” ให้กับเทศบำลเมืองพัทยำ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำร

ท่องเที่ยวเมืองพทัยำ และยกระดบัคณุภำพกำรท่องเที่ยวในพืน้ท่ีสู่กำรท่องเที่ยวระดบัโลก กบักิจกรรมต่ำงๆ 

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

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

ยิ่งใหญ่ที่สดุบนโลกออนไลน์ ซึ่งจดัขึน้เป็นปีที่ 8 เป็นกำรประกำศรำงวลัให้แก่บุคคลที่ถูกกล่ำวถึงมำกที่สดุ 

ทัง้ดำรำนักแสดง นักกีฬำ และบุคคลที่เป็นแบบอย่ำง เพื่อเป็นก ำลังใจ และเป็นแรงบันดำลใจให้กับสงัคม 

โดยจดัขึน้ ณ ลำนหน้ำศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

 - วนัท่ี 1 เมษำยน 2561 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร์ บำสเกตบอลคลบั รับมอบเงินรำงวลัและถ้วยแชมป์เปีย้นใน

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

บำท ไปครอง  

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

เพรส อวอร์ด  ประจ ำปี  2561 (Press Awards 2018) ห รือรำงวัลเณศไอยรำ โดยชมรมสมำพันธ์

ส่ือสำรมวลชนแห่งประเทศไทย  

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

ร่วมกับ “โมโน กรุ๊ป” จัดขึน้เพื่อมอบให้กับลูกค้ำธนำคำรได้ร่วมกิจกรรมชมคอนเสิร์ต ฟรีตลอดปี 2561 

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

ของเมืองไทย พร้อมด้วยโปรดกัชัน่สดุอลงักำรบนเวทีคอนเสิร์ตจอแอลอีดี 270 องศำ ที่มำพร้อมแสง สี 

เสียง ตระกำรตำ  
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                                                                                                          ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 10 

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

MONO29 ออกอำกำศรำยกำร "29Shopping" ที่เต็มไปด้วยสินค้ำคุณภำพหลำกหลำยชนิด ทัง้เคร่ืองครัว 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ของใช้ภำยในบ้ำน สินค้ำไลฟ์สไตล์ สินค้ำแฟชัน่ ของสะสม คอลเลคชัน่ต่ำงๆ และอื่นๆ อีก

มำกมำย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตของคนยคุใหม่ เพื่อให้ธุรกิจคอมเมิร์ซเพิ่มรำยได้ให้แก่กลุ่มบริษัท 

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

แอปชนแอป” ภำพยนตร์รักโรแมนติก-คอมมำดีว้่ำด้วยเร่ืองรำวของกลุ่มนกัธุรกิจหน้ำใหม่ในวงกำร Start Up 

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

พัศชนันท์ เจียริโชติ ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของหนุ่มสำว Gen Y ที่พูดถึงมิตรภำพ ควำมรัก และกำรต่อสู้ เพื่อ

ควำมฝันโดย  เสือ - ยรรยง ครุุองักรู  

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

แตกต่ำงด้วยควำมเป็นอนิเมะสไตล์ โดยเปิดตวัได้เพียง 1 สปัดำห์ เกม Light Shadow ก็ได้รับควำมนิยม

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

ดำวน์โหลด 4 แสนดำวน์โหลด 

 - เดือนสิงหำคม 2561 ธุรกิจภำพยนตร์ออนไลน์ รีแบรนด์จำก Monomaxxx เป็น Monomax  เพื่อสร้ำงกำร

จดจ ำแบรนด์ได้ง่ำยขึน้  และได้ปรับรำคำแพ็กเกจใหม่ รวมถึงกำรเพิ่มคอนเทนต์ Live Stream เข้ำมำ

เสริมทพัให้คอนเทนต์มีควำมแข็งแกร่งมำกขึน้  สร้ำงควำมหลำกหลำยและรองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

ได้ครบทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั 

 - วนัที่ 26 กันยำยน 2561 ค่ำยภำพยนตร์ทีโมเมนต์ ในเครือโมโน กรุ๊ป จดังำน Gala รอบส่ือมวลชนเปิดตัว

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

เกรซ รัชย์ณมนทร์ โดยได้รับเสียงชื่นชมจำกส่ือมวลชนที่เข้ำร่วมงำน และกระแสตอบรับที่ดีจำกผู้ ชมใน

ประเทศ อีกทัง้ภำพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้ถูกซื อ้ไปแล้วกว่ำ 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ เวียดนำม พม่ำ ลำว 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เกำหลี และไต้หวนั 

 - เดือนกันยำยน 2561 ธุรกิจสมคัรรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง เปิดตวั TUTOR ME บริกำรเรียนออนไลน์ได้

ทกุที่ระดบัคณุภำพ ครอบคลมุทกุทกัษะควำมรู้ ได้แก่ ติวเข้ม ภำษำ ธุรกิจ ดนตรี และไลฟ์สไตล ์กับติวเตอร์

ผู้ เชี่ยวชำญ เพื่อเพิ่มศักยภำพ พร้อมเทคโนโลยีระบบวัดผลก่อนเรียน-หลังเรียน ซึ่งรองรับกำรใช้งำนทุก

อปุกรณ์อย่ำงคอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน รวมถึงสมำร์ทดีไวซ์ และยงัรองรับทัง้ระบบปฏิบตัิกำร iOS และ Android 

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

ประกวดในโครงกำร GSB GEN CAMPUS STAR 2018 เป็นปีที่ 3 เพื่อค้นหำตวัแทนคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในสังคม รวมทัง้มีบุคลิกภำพที่ดี ชิงทุนกำรศึกษำมูลค่ำรวมกว่ำ 

1,600,000 บำท 
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โครงสร้างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน)  มีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 12 บริษัท โดยมีภำพรวมกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดงันี ้

 

 

บริษัทที่หยดุด ำเนินกิจกำร 
1 บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 99% และ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั 1% 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัทย่อย 

1.  บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ากัด หรือ Mono Cyber  จดัตัง้ขึน้วนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2540  เปล่ียนชื่อจำก บริษัท โมโน 

เจนเนอเรชั่น จ ำกัด เมื่อวันที่  29 มิถุนำยน 2563 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 1,227 ล้ำนบำท 

ประกอบธุรกิจส่ือออนไลน์ที่แข็งแกร่งและมีคณุภำพอย่ำง MThai และให้บริกำรวำงแผน สร้ำงสรรค์สื่อกำรตลำดแบบ

องค์รวม (Holistic Communications) ให้กบัแบรนด์เจ้ำของสินค้ำ และหน่วยงำนรำชกำร 

2. บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากัด หรือ Mono Streaming จดัตัง้ขึน้วันที่ 5 ตุลำคม 2547 เปล่ียนชื่อจำก บริษัท โมโน 

ฟิล์ม จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2563 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว  1,116  ล้ำนบำท ถือหุ้นทัง้หมด

โดย  Mono Cyber  ทัง้นี ้Mono Streaming  ประกอบธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมำชิก MonoMax ด้วย

คอนเทนต์หลำกหลำยประเภททัง้ ซีรีส์ ภำพยนตร์ กีฬำ กำร์ตูน และสำรคดีต่ำงๆ สำมำรถรับชมคอนเทนต์ได้ทุกที่ 

ทกุเวลำ ผ่ำนหลำกหลำยอปุกรณ์ นอกจำกนี ้ยงัด ำเนินธุรกิจจดัหำและจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ทัง้ในและต่ำงประเทศ 

เพื่อเผยแพร่ในโรงภำพยนตร์ 

3. บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด หรือ Mono Production จดัตัง้ขึน้วนัที่ 4 ตลุำคม 2553 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน และ

เรียกช ำระแล้ว 2,330 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจให้บริกำรพืน้ที่ ธุรกิจผลิต และรับจ้ำงผลิต สร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทศัน์

ประเภทบนัเทงิ เพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนส่ือโทรทศัน์และส่ืออื่นๆ  

4. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด หรือ Mono Broadcast จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 9 กนัยำยน 2556  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน

และเรียกช ำระแล้ว 1,700 ล้ำนบำท ถือหุ้ นทัง้หมดโดย Mono Production ทัง้นี ้Mono Broadcast ด ำเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอล ในนำมช่อง MONO29 ภำยใต้สโลแกน 

“หนงัดี ซีรีส์ดงั” จำกสตูดิโอชัน้น ำต่ำงประเทศ ทัง้ ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสำมำรถรับชมได้แบบ 2 ภำษำ ทัง้ทำง

โทรทศัน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชนั 

5.  บริษัท โมโน ช้อปป้ิง จ ากัด หรือ Mono Shopping จดัตัง้ขึน้วนัที่ 20 มิถุนำยน 2543 เปล่ียนชื่อจำก บริษัท โมโน 

ทรำเวล จ ำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ประกอบ

ธุรกิจคอมเมิร์ซ โดยจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิง้ ในชื่อ 29Shopping ผ่ำนช่อง MONO29 

น ำเสนอสินค้ำหลำกหลำยสไตล์ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน อำทิ เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สินค้ำส ำหรับอ ำนวย

ควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวนั ฯลฯ คดัสรรด้วยทีมงำนมืออำชีพท่ีมำกประสบกำรณ์ทัง้ในและต่ำงประเทศ  

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

และเรียกช ำระแล้ว 8 ล้ำนบำท ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรผลิตและพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดยเป็น

ผู้ผลิต และพฒันำโปรแกรมต่ำงๆ รวมทัง้กำรดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำร

ของบริษัท และพฒันำแอปพลิเคชนั (Application) ต่ำงๆ 
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7. บริษัท โมโน มิวสิค จ ากัด หรือ Mono Music จดัตัง้ขึน้วนัที่ 1 กรกฎำคม 2546 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแล้ว 27 ล้ำนบำท ปัจจบุนัหยดุด ำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 

8. บริษัท โมโน เรดิโอ จ ากัด หรือ Mono Radio จดัตัง้ขึน้วนัที่ 15 ธันวำคม 2557 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและ

เรียกช ำระแล้ว 20 ล้ำนบำท ปัจจบุนัหยดุด ำเนินกิจกำร 

9. บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ ากัด หรือ Mono Talent Studio จดัตัง้ขึน้วนัที่ 28 กรกฎำคม 2558 ปัจจุบนัมี

ทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 8 ล้ำนบำท ปัจจบุนัหยดุด ำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 

10. บริษัท ทีโมเมนต์ จ ากัด หรือ T Moment จัดตัง้ขึน้วันที่ 9 มีนำคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท 

และทุนที่เรียกช ำระแล้ว 29 ล้ำนบำท ปัจจบุนัหยดุด ำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 

11. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จดัตัง้ขึน้วนัที่ 5 พฤศจิกำยน 2553  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

และเรียกช ำระแล้ว 1,000 ล้ำนรูเปียห์ หรือประมำณ 4 ล้ำนบำท ปัจจบุนัหยุดด ำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรช ำระ

บญัชี 

12. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดตัง้ขึน้วันที่ 9 ตุลำคม 2556 ปัจจุบันมีทนุ     

จดทะเบียน และทุนที่เรียกช ำระแล้ว 8 ล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง หรือประมำณ 32 ล้ำนบำท ปัจจบุนัหยดุด ำเนินกิจกำร

และอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 

ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่    และกำรด ำเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัทไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่อย่ำงมีน ัยส ำค ัญ มี
ควำมสมัพันธ์กันแต่เพียงกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำโดยทั่วไป ตำมที่ได้เปิดเผยในส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร หัวข้อ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับปี  2561  –  2563 เป็นดงันี ้ 

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.กลุ่มธุรกิจสื่อ        

1) รำยได้โฆษณำ 
 

Mono Next 
Mono Cyber 

Mono 
Broadcast1/ 

Mono 
Production 

Mono Radio4/ 

- 
100 
100 

 
100 

 
100 

1,214.66 71.78 1,783.70 81.68 1,896.21 75.60 

2) รำยได้จำกวิดีโอสตรีมมิ่ง 

แบบบอกรับสมำชิก 

Mono Next 
Mono Cyber 

Mono Info 
Mono Shopping 

Mono 
Streaming1/ 

Mono 
Broadcast1/  

Mono Radio4/ 

- 
100 
100 
100 
100 

 
100 

 
100 

241.42 14.27 135.72 6.21 297.44 11.86 

2. กลุ่มธุรกจิกำรให้บริกำรข้อมลูและควำมบนัเทิง       

1) รำยได้จำกธุรกิจภำพยนตร์ Mono 
Streaming1/ 

100 
 

42.10 2.49 36.97 1.69 87.49 3.49 

2) รำยได้จำกธรุกิจคอมเมิร์ซ Mono Shopping 100 
 

41.64 2.46 22.81 1.04 6.36 0.25 

3) รำยได้จดัสรรคอนเทนต์ Mono Next - 
 

30.00 1.77 - - - - 

4) รำยได้จำกธุรกิจอื่น Mono Cyber  
Mono Shopping 

Mono 
Production 

Mono Sport1/2/ 
Mono Music3/ 
Mono Radio4/ 
Mono Talent3/ 
Mono Play2/ 
Mono Astro2/ 

100 
100 
100 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

74.83 4.42 171.19 7.84 111.73 4.66 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร   1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 2,399.23 95.66 
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                                                                                                                              ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 15 

 

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้อื่น   47.63 2.81 33.36 1.53 108.89 4.34 

รายได้รวม    1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 2,508.12 100.00 

 

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

 ซึง่ถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100 

  บริษัทถือหุ้น Mono Streaming ทำงอ้อมผ่ำนกำรถือหุ้นใน Mono Cyber ซึง่ถอืหุ้นใน Mono Streaming ร้อยละ 100 

2/ ในปี 2563 เลิกกิจกำรและเสร็จกำรช ำระบญัชีแล้ว 

3/ ในปี 2563 เลิกกิจกำรและอยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี 

4/ ในปี 2563 มีมติให้เลิกกิจกำร 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ 

  ธุรกิจสื่อทีว ี

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2563 
 

 
ที่มำ : รำยงำนของบริษัท  เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ที่เปิดเผยผำ่นเว็บไซตข์องสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย 
 

มลูค่ำตลำดโฆษณำปี 2563 มีมลูค่ำรวม 106,254 ล้ำนบำท ซึง่มลูค่ำโฆษณำผ่ำนส่ือทีวีถือเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สดุ

มีมูลค่ำถึง 63,177 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 59.5 ของตลำดรวม  เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่ำโฆษณำทำงส่ือทีวีรวม 

70,310 ล้ำนบำท  มลูค่ำลดลงร้อยละ 10.1   ส ำหรับภำพรวมปี 2563 ไม่เฉพำะส่ือทีวีที่มีมลูค่ำลดลง  แต่ส่ือทุกประเภทมี

มลูค่ำตลำดลดลงเช่นเดียวกัน  โดยมีเหตุมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) 

ซึง่ส่งผลกระทบยำวนำนตลอดทัง้ปี และคำดว่ำจะตอ่เนื่องไปอีกในปี 2564  ท ำให้หลำยธุรกิจหยดุชะงกั  เจ้ำของสินค้ำและ

บริกำรส่วนใหญ่ลดงบประมำณในกำรโฆษณำลง จำกกำรที่ก ำลังซือ้ของผู้บริโภคลดลง และมีควำมระมัดระวังในกำร

จบัจ่ำยใช้สอยมำกขึน้ 

ส ำหรับช่อง  MONO29   ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ 7  จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น  จึงเป็นปีที่ต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำย

ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมอย่ำงมำก ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่ภำคธุรกิจต่ำงลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนโฆษณำ ท ำให้บริษัทต้อง

ปรับกลยทุธ์ทำงกำรขำย และปรับรำคำค่ำโฆษณำช่วยเหลือกนัระหว่ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจ รวมถึงกำรท่ีต้องให้ควำมส ำคญั

กบักำรลดต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย ทัง้นี ้ช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 (ปลำยปี 2562)  ทำงฝ่ำยบริหำรมีกำรวำงแผนมำก่อนแล้ว

ที่จะปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจ โดยหนัมำมุ่งเน้นที่ธุรกิจบนัเทิง ภำพยนตร์ และซีรีส์ ที่บริษัทเชี่ยวชำญเป็นหลัก มีกำรปรับ

โครงสร้ำงองค์กรให้เล็กลง เพื่อให้เกิดควำมคล่องตวั และวำงแผนย้ำยที่ท ำกำรส ำนกังำนใหญ่ ท ำให้บริษัทสำมำรถปรับตวั

ได้รวดเร็ว ลดภำระต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยได้มำก 

ภำพรวมส่ือทีวีช่องอื่นๆ มีกำรปรับตวัเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่ำหลำยช่องน ำคอนเทนต์เดิมมำออกอำกำศ (กำรรีรัน) 

ด้วยเหตผุลข้อจ ำกัดด้ำนควำมเส่ียงในกำรถ่ำยท ำและผลิตคอนเทนต์นอกสถำนท่ี กำรประกำศล็อกดำวน์ และกำรลดต้นทุน

และค่ำใช้จ่ำย ท ำให้ปีนีล้ดควำมรุนแรงของกำรแข่งขันกันในกำรน ำเสนอคอนเทนต์  แต่ส ำหรับ ช่อง MONO29 ยังคงให้

ควำมส ำคญัด้ำนคอนเทนต์คุณภำพ และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อรักษำเรตติง้ในอันดบัท่ี 3 โดยมีกำรพฒันำรำยกำรข่ำว
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และทีมข่ำว ท ำกำรขยำยเวลำช่วงข่ำวตอนเย็น ปรับรูปแบบและเนือ้หำให้เข้มข้น โดยวำงจุดยืนในกำรน ำเสนอข่ำวเชิง

สร้ำงสรรค์ ไม่สร้ำงควำมแตกแยก และเสริมทัพทีมบริหำรข่ำวมืออำชีพ มำร่วมงำนเพิ่มขึน้ ท ำให้สำมำรถเพิ่มเรตติง้ช่วง

รำยกำรข่ำวได้  ด้ำนคอนเทนต์บนัเทิง ใช้กลยุทธ์กำรจดัผงัรำยกำร ที่เรียกว่ำ โปรแกรม Movie Pack เพื่อเพิ่มกำรจดจ ำของ

ผู้ ชม อำทิ Keanu Reeves Pack, Triple Apes Big Pack ฯลฯ รวมถึงกำรเสริมซีรีส์จำกฝ่ังเอเชียที่เป็นที่นิยม อำทิ ตงกง 

ต ำนำนรักต ำหนกับรูพำ, หมำป่ำจอมรำชนัย์ เป็นต้น โดยเดือนธันวำคม 2563 MONO29 มีเรตติง้ของจ ำนวนคนดโูทรทศัน์ใน

ระบบดิจิตอลทัว่ประเทศเฉล่ียต่อนำที อำย ุ15 ปีขึน้ไป ออกอำกำศวนัจนัทร์ – วนัอำทิตย์ เวลำ 6.00 – 23.59 น. อยู่ที ่1.123  
 

 

เรตติง้ของจ านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ัวประเทศเฉลี่ยต่อนาที เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 
  

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

 

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

1 35 ช่อง 7 2.362 2.382 2.578 2.915 2.586 2.261 2.130 2.337 2.517 2.396 2.315 2.023 

2 33 ช่อง 3 HD 1.752 1.631 1.764 1.704 1.691 1.772 1.558 1.558 1.426 1.564 1.524 1.567 

3 29 ช่อง MONO29 1.215 1.222 1.274 1.394 1.198 1.096 1.173 1.228 1.265 1.319 1.247 1.123 

4 23 ช่อง WORKPOINT TV 0.901 0.873 0.887 0.934 0.932 0.879 0.845 0.932 0.962 1.018 0.948 0.893 

5 31 ช่อง ONE (GMM) 0.726 0.767 0.867 0.861 0.772 0.773 0.819 0.871 0.952 1.070 1.090 1.027 

 

ส ำหรับนโยบำยภำครัฐที ่เกี ่ยวกับอุตสำหกรรมสื่อทีวี ได้มีกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ 700 MHz ซึ ่งเป็นคลื่น

ส ำหรับกิจกำรทีวีดิจิตอล น ำไปจดัสรรให้กบักิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนที่ ส ำหรับเทคโนโลยี 5G   ตำมค ำสัง่หวัหน้ำคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 11 เมษำยน 2562 เร่ืองมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทศัน์

และกิจกำรโทรคมนำคม  ได้มีกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรจัดสรรคล่ืน  มำชดเชยให้ผู้ประกอบกำรทีวี  ท ำให้ไม่ต้องจ่ำย

ค่ำประมลูช่องทีวีดิจิตอลใน 2 งวดสดุท้ำย และค่ำโครงข่ำยโทรทศัน์  (MUX) ตำมระยะเวลำที ่เหลืออยู่ โดยช่อง 

MONO29 ได้รับกำรชดเชย ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นไป และในส่วนของผู้ ให้บริกำรโครงข่ำยต้องด ำเนินกำร

ปรับปรุงอปุกรณ์เคร่ืองส่งออกอำกำศ และเปล่ียนแปลงช่องควำมถ่ีรวม 147 สถำนี โดยด ำเนินกำรตัง้แต่เดือนกนัยำยน 2563 

จนถึงกุมภำพนัธ์ 2564 ภำยหลงักำรปรับคลื่นควำมถี่  อำจส่งผลต่อกำรรับสญัญำณในช่วงแรก  ท ำให้ต้องมีกำรปรับจูน 

กล่องรับสญัญำณ เพื่อให้สำมำรถกลบัมำรับชมได้ และในระยะยำวจะท ำให้สญัญำณกำรรับชมดีขึน้ 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
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  ธุรกจิบริการวดิีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก 

ปัจจุบนัแนวโน้มกำรเติบโตของส่ือทัว่โลกมุ่งไปที่ส่ือดิจิตอล  ทุกธุรกิจต่ำงปรับตวัให้เข้ำถึงผู้บริโภคทำงออนไลน์ 

และกำรพฒันำทำงเทคโนโลยีมีส่วนส ำคญัที่เพิ่มควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึน้ ประกอบกับสถำนกำรณ์โรคระบำด ท ำให้

พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตเปล่ียนแปลงไป กำรล็อกดำวน์ท ำให้เกิดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal ที่ต้องท ำงำนจำกที่บ้ำน 

กำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม  กำรแสวงหำข้อมลู ข่ำวสำรและควำมบนัเทิงจำกสื่อดิจิตอล  ท ำให้แพลตฟอร์มวิดีโอใน

รูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content  เป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคหนัมำสนใจเพิ่มขึน้ แทนกำรชม

ภำพยนตร์จำกโรงภำพยนตร์ และทำงโทรทศัน์  ซึ ่งที ่ผ ่ำนมำบริษัทมีกำรให้บริกำรวิด ีโอสตรีมมิ ่ง ภำยใต้แบรนด์ 

MonoMax  ของบริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกัด  ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำบริษัทเห็นควำมส ำคญัของธุรกิจนีม้ำกขึน้ มีกำรท ำ

กำรตลำดต่อเนื่อง เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำสมำชิกให้เติบโตขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  ปีนีท้ี ่มีกำรเติบโตอย่ำงชดัเจน ต่อมำ

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ำกัด ให้ตรงกับวตัถุประสงค์กำรท ำธุรกิจที่เน้นดิจิตอลเป็นหลกั 

และมุ่งผลกัดนัให้เป็นธุรกิจหลกัต่อไป ซึ่งหวงัว่ำจะชดเชยกับแนวโน้มของธุรกิจส่ือทีวีที่คำดกำรณ์ว่ำจะลดลงในอนำคต 

ในเวลำเดียวกัน ตลำดระดบัโลกได้หนัมำให้ควำมสนใจในธุรกิจนีเ้ช่นกัน ท ำให้มีผู้ ให้บริกำรวิดีโอสตรีมมิ่ง จำก

ต่ำงประเทศเข้ำสู่ตลำดไทยหลำยรำย ทัง้จำกฝ่ังอเมริกำและจีน  ทัง้นี ้ Monomax สร้ำงจุดแข็งด้วยกำรมีคอนเทนต์ที่

แตกต่ำงจำกรำยอื่น อำทิ กำรน ำเสนอซีรีส์เอเชีย (แอคชัน่ – แฟนตำซี)  หรือ ซีรีส์ต่ำงประเทศที่มีให้เลือกชมมำกมำย

หลำยประเภท ด้วยกำรบริกำรมีทัง้ซบัไตเติล้ไทยและพำกย์ไทย ภำพยนตร์หรือซีรีส์ที่เป็น Exclusive ที่ดูได้ที่ MonoMax 

ที่เดียว กีฬำ ตระกร้อ กำร์ตูน  ฯลฯ  โดยมีคอนเทนต์ที่หลำกหลำย  แต่ยงัคงมีทิศทำงและกลยุทธ์ในกำรเป็นแพลตฟอร์ม

ที่เข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำชำวไทยอย่ำงแท้จริง (Understand Local Taste) ปีนีซ้ีรีส์ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทำง

ออนไลน์อย่ำงมำก ได้แก่ หมำป่ำจอมรำชนัย์ (The Wolf) ซีรีส์ฟอร์มยกัษ์จำกประเทศจีน,  พร้อมรุก ยยัตุ๊กตำซ้อมรัก 

(My Sexdoll) ภำพยนตร์ที่ผลิตโดยโมโน ออริจินอล ฯลฯ   รวมถึง บริษัทยงัปรับปรุงแอปพลิเคชนั ด้วยกำรออกแบบ

หน้ำตำกำรใช้งำนใหม่ ทัง้บนอุปกรณ์สมำร์ทโฟนและสมำร์ททีวี เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถใช้งำนง่ำยขึน้ 

นอกจำกนี ้ บริษัทใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดแบบ Cross Platform ร่วมกับส่ือในเครืออย่ำง MONO29 ด้วยกำร

น ำซีรีส์จีนที่เป็นที่นิยมออกฉำยทำง ช่อง MONO29  พร้อมทัง้โปรโมทให้ผู้ชมที่ต้องกำรดูครบทุกตอนแบบไม่ต้องรอ

หรือต้องกำรชมในเวลำที่สะดวก สำมำรถรับชมทำง MonoMax  จึงช่วยประหยัดต้นทุนกำรโปรโมท และยังได้ลูกค้ำที่

เข้ำสู่ช่องทำงสตรีมมิ่งเพิ่มขึน้ กำรใช้กลยุทธ์ด้ำนรำคำในช่วง COVID-19  อำทิ จ่ำยเพียง 250 บำท รับชมได้นำน 3 เดือน   

รวมถึงจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ อำทิ อร่อยที่ร้ำนอำหำรฮองมิน ครบ 500 บำท รับสิทธิดูฟรี 15 วนั, กิจกรรม 

Meet & Greet มีน พีรวิชญ์ นกัแสดงจำกภำพยนตร์ Touchdown Kiss วยัร้ำยคว้ำใจพิชิตฝัน, สมำชิกบตัร PT MAX Card 

(พีทีจี เอ็นเนอยี) ใช้ 100 คะแนน แลกสิทธิดูฟรี 15 วนั เป็นต้น 

อีกทัง้ ผนึกก ำลงักบัพนัธมิตรโทรคมนำคมรำยใหญ่ อย่ำง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) ที่เป็นที่

รู้จกัในแบรนด์ 3BB   โดย ช่วงไตรมำส 2/2563 บริษัทได้เข้ำเจรจำกับเอชบีโอ (HBO) เพื่อที่จะน ำคอนเทนต์ของ HBO 

มำให้บริกำรบนกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีของ 3BB แต่ขณะนัน้กล่องรับสญัญำณและอุปกรณ์ยงัไม่แล้วเสร็จ จึงร่วมกับ 3BB  

ในกำรเปิดตวัแพ็กเกจ บริกำร “3BB GIGATainment” ภำยใต้แนวคิด “หนงัฮิต ซีรีส์ดงั ระดบัเวิลด์คลำสบน HBO GO 

MonoMax” ลกูค้ำ 3BB  เพิ่มเงินเพียง 39 บำทต่อเดือน  สำมำรถเพลิดเพลินไปกับภำพยนตร์และซีรีส์ชื่อดงัจำกทัว่โลก 
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ด้วยแอปพลิเคชนั HBO GO และ MonoMax  ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ท ำให้ปัจจุบนัมีสมำชิกกว่ำ 3.8 แสนรำย ก่อนจะ

เปิดตวักล่อง 3BB GIGATV ในช่วงปลำยปี (26 พฤศจิกำยน 2563) ซึ่งแอปพลิเคชนั MonoMax จะอยู่ในกล่อง 3BB 

โดยมีรำยได้จำกกำรผูกแพ็กเกจกับค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต (Bundled) 

ในส่วนของธุรกิจภำพยนตร์  แม้ว่ำจะเปล่ียนชื่อบริษัท แต่บริษัทยังคงใช้ชื่อ   Mono Film  ในฐำนะแบรนด์ 

ผู้ เผยแพร่ภำพยนต์ โดยบริษัทเน้นควำมส ำคญัให้โรงภำพยนต์เป็นส่วนหนึ่งของกำรตลำดที่จะต่อยอดไปยงั MonoMax 

และ MONO29 มำกกว่ำ  ภำยใต้กลยุทธ์กำรบริหำรคอนเทนต์ (Content Leverage) โดยหลังจำกเข้ำฉำยใน 

โรงภำพยนตร์  คอนเทนต์จะเข้ำสู่แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง แบบมีค่ำบริกำรรำยเดือน  ก่อนจะฉำยทำง 3BB GIGATV 

เพื่อเป็นพริวิเลจให้กับลกูค้ำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และเข้ำสู่กำรฉำยทำงฟรีทีวีช่อง MONO29 ซึ่งจะท ำให้เกิดควำม

คุ้มค่ำ  ภำพยนตร์ที่บริษัทน ำเข้ำฉำยในปี 2563 ที่มำแรง ได้แก่ Greenland นำทีระทึก...วนัสิน้โลก เปิดตวัอนัดบั 1 กว่ำ 

2 สปัดำห์ 

ล าดับเวลาการรับชมภาพยนตร์ในช่องทางต่างๆ 

 
 

  ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร 
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มูลค่ำตลำดส่ืออินเทอร์เน็ต ปี 2563 มีมูลค่ำรวม 19,610 ล้ำนบำท ร้อยละ 18.5 ของตลำดรวม โดยมีมูลค่ำ

ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่มีมลูค่ำ 19,555 บำท ซึ่งได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ไม่มำกนกั โดยแพลตฟอร์มที่

ได้รับควำมนิยมสูงสุด คือ เฟซบุ๊ก และยูทูป ตำมล ำดับ โดยเป็น New Media ที่มีควำมแข็งแกร่งเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง

อนัเนื่องมำจำกกำรเติบโตของเทคโนโลยี ทัง้นี ้เดิมธุรกิจ MThai เป็นผู้ ให้บริกำรเว็บไซต์คอมมนูิตีข้นำดใหญ่  และมีรำยได้หลกั

จำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads จะเห็นได้ว่ำมูลค่ำตลำดลดลงไปมำก  ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำร

วำงแผนปรับโครงสร้ำงธุรกิจ  โดยลดขนำดธุรกิจและก ำลงัคนด้ำนกำรผลิตคอนเทนต์ในหลำยส่วน (Section)  และหนัมำ

ให้บริกำรคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย  ผลกัดนั MThai ให้เป็น Branded Influencer  ด้ำนกำรน ำเสนอข่ำวสำร 

โดยมีจุดยืนในกำรเป็นส่ือที่ “ชดัเจน เที่ยงตรง” ผ่ำน Facebook : MThaidotcom และ Twitter : Mthai  ซึ่งมีผู้ติดตำมรวม

กว่ำ 3 ล้ำนรำย โดยเร่ิมเป็นที่รู้จกัในโซเชียลมีเดียจำกกำรเป็นส่ือน ำ้ดีที่น ำเสนอข้อมูลเหตุกำรณ์  13 ชีวิต "ทีมหมปู่ำ" ติดอยู่ใน 

ถ ำ้หลวงอย่ำงเที่ยงตรง รวมถึงเหตกุำรณ์อื่นๆอีกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเหตกุรำดยิงที่โครำช กำรรำยงำนภยัพิบตัิต่ำงๆ และ

ข่ำวสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19  จนได้รับรำงวลัในกำรเป็นสื่อคุณภำพ ได้แก่  ปี 2563 ได้รับรำงวลั

ส่ือออนไลน์ดีเด่น ส่ือมวลชนด้ำนภัยพิบัติสึนำมิ “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members 

of New Media)”  โดยศูนย์พัฒนำกำรส่ือสำรด้ำนภัยพิบัติ  ไทยพี บี เอส และ ปี  2562 ได้ รับรำงวัล Best Brand 

Performance on Twitter ในงำน Thailand Zocial Awards 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรน ำควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ จำกกำรเป็น 

ผู้ ให้บริกำรด้ำนคอนเทนต์และส่ือออนไลน์มำช่วยแนะน ำให้ค ำปรึกษำแก่ลูกค้ำที่ต้องกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ในทกุ

แพลตฟอร์มในรูปแบบ Total Solution Marketing  โดยน ำเทคโนโลยีมำวิเครำะห์ประมวลผล เพื่อจัดท ำแผนกำรตลำด 

กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย และส่งเสริมภำพลกัษณ์ให้กับองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครัฐและเอกชน แทนกำรหำรำยได้

ในรูปแบบเดิม โดยปี 2563 มีโครงกำร/กิจกรรม อำทิ 

• โครงกำรประกวดภำพยนตร์สัน้ อปัคลิปพิชิตแสนปี 6 ในหวัข้อ “CYBERBULLYING?” ร่วมกบัส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกจิกำรโทรทศัน์และกจิกำรคมนำคมแหง่ชำติ 

• โครงกำรประกวดภำพยนตร์สัน้ ไทยดี มีมำรยำทปี 2 ร่วมกบักรมส่งเสริมวฒันธรรม (สวธ.) กองทนุส่งเสริม

งำนวฒันธรรม 

• โครงกำร คนเทเ่ที่ยวไทย 4 ภมูิภำคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวในประเทศรูปแบบ New Normal 

ร่วมกบักำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

• กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด Exclusive Trip ไหว้พระรับพลงับวกปีที่ 2 กับ อ.คฑำ  ชินบญัชร ร่วมกับบริษัท 

พีทีจี เอ็นเนอยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ทัง้นี ้ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆในปีนี ้บริษัทค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร จึงมีกำร

วำงแผน เลือกช่วงเวลำ สถำนที่จัดงำนที่เหมำะสม และจัดเตรียมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชือ้ COVID-19 

เป็นอย่ำงดี 
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  ธุรกิจคอมเมิร์ซ 

ภำพรวมธุรกิจคอมเมิร์ซในรูปแบบทีวีโฮมช้อปปิง้ช่วง 9 เดือนแรก (มกรำคม – กันยำยน) ของปี 2563 เติบโต

เกือบ 20% จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มีมลูค่ำรวม 10,700 ล้ำนบำท ข้อมลูโดยสมำคมทีวีโฮมช้อปปิง้ (ประเทศไทย) ซึ่ง

สวนกระแสกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จำกสถำนกำรณ์ COVID-19    วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ท ำให้พฤติกรรมผู้บริโภค

เปล่ียนแปลง หันมำเลือกซือ้สินค้ำผ่ำนทีวีโฮมช้อปปิง้ และออนไลน์เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีควำมสะดวกสบำย ทัง้กำรสั่งซือ้ 

กำรช ำระเงิน และจัดส่งสินค้ำถึงปลำยทำง มีกำรรับประกันสินค้ำ ซือ้สินค้ำแล้วสำมำรถคืนได้  มีบริกำรหลังกำรขำยที่

ติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงลดควำมเส่ียงจำกกำรซือ้สินค้ำภำยนอกด้วยตนเอง  

ทัง้นี ้ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิง้มีอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องมำหลำยปี โดยเฉพำะหลังจำกที่ธุรกิจทีวี

ดิจิตอลเร่ิมด ำเนินกำรในปี 2557 เป็นต้นมำ จ ำนวนช่องฟรีทีวีเพิ่มมำกขึน้ นอกจำกผู้ประกอบกำรโฮมช้อปปิง้เดิมที่เคยใช้

ส่ือทีวีเคเบิล/ทีวีดำวเทียม หันมำใช้ส่ือทีวีดิจิตอลมำกขึน้  ผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอลเอง ได้หนัมำขยำยช่องทำงกำรสร้ำง

รำยได้โดยขยำยธุรกิจในส่วนทีวีโฮมช้อปปิง้ของตนเอง และทำงบริษัทได้เปิดบริกำร 29Shopping ในปี 2561 ในฐำนะเป็น

ส่วนหนึ่งของช่อง MONO29 เช่นกัน  ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี และมีกำรเติบโตเพิ่มขึน้ในแต่ละปี   แต่ทัง้นีย้ังคงรักษำ

ภำพลกัษณ์ของช่อง MONO29 ไม่เจำะกำรขำยอย่ำงรุนแรงจนเสียอรรถรสในกำรรับชมภำพยนตร์ กำรลงโฆษณำเป็นบำง

ช่วงเวลำ และใช้เวลำไม่นำน  เน้นคดัสรรสินค้ำที่มีคณุภำพ และอยู่ในกระแสควำมต้องกำร โดยปีที่ผ่ำนมำสินค้ำที่จ ำหน่ำย

ที่เหมำะกับช่วง COVID-19 อำทิ เจลล้ำงมือ อุปกรณ์ในครัว กระทะทอดไร้น ำ้มนั เคร่ืองมือซ่อมบ้ำน ฯลฯ  ซึ่งเห็นได้ว่ำ

ขำยได้ทัง้กลุ่มลกูค้ำผู้หญิงและผู้ชำย 

29Shopping เดิมด ำเนินกำรโดยบริษัท โมโน ทรำเวล จ ำกัด และบริษัทได้ปรับโครงสร้ำง โดยยกเลิกธุรกิจส่วน

บริกำรจองโรงแรม เพื่อลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยลง  ท ำให้ในเดือนมิถุนำยน 2563 ได้เปล่ียนชื่อเป็นบริษัท โมโน ช้อปปิง้ 

จ ำกัด เพื่อสร้ำงควำมชัดเจนของธุรกิจ  ปัจจัยที่จะท ำให้ธุรกิจ 29Shopping เติบโตต่อไป  คือ กำรที่ทำงช่อง MONO29  

ส่งเสริมธุรกิจด้วยกำรให้ช่วงเวลำในกำรออกอำกำศ (Airtime) ที่ดี กำรเป็นพนัธมิตรกับคู่ค้ำกลุ่มทีวีโฮมช้อปปิง้ด้วยกัน 

ช่วยเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ำให้กับช่องได้มำกขึน้  และกำรขยำยช่องทำงกำรขำยไปยงัแพลตฟอร์มมำร์เก็ตเพลส 

(Marketplace) อำทิ Shopee, Lazada, JD.com. และในอนำคตจะขยำยชอ่งทำงกำรขำยสินค้ำไปสู่ กล่องดทูีวีอนัทนัสมยั 

3BB GIGATV ที่ทำงบริษัทเป็นพนัธมิตรอยู่ 
 

  ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์ 

จำกกำรเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ดีกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) มำยำวนำน ทัง้ด้ำนกำรท ำ

โปรโมทแพ็กเกจร่วมกันของบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่ง MonoMax และกำรซือ้ส่ือโฆษณำต่ำงๆ   เมื่อทำง 3BB มีแผนที่จะ

ให้บริกำรกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีรุ่นใหม่ ที่ให้ครบทุกควำมบนัเทิงด้วยคุณภำพคมชดั  จึงผนึกควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัท 

KT Corporation ผู้ ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมอันดับ 1 ในประเทศเกำหลีใต้ ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี และกำร

พฒันำอุปกรณ์  ส่วนโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนส่ือและกำรให้บริกำรคอนเทนต์  ได้เข้ำไปสนับสนุน

ด้ำนกำรจดัหำ กำรผลิตคอนเทนต์ และกลยุทธ์กำรตลำด ในฐำนะ Master Content Provider (MCP) ที่ตอบโจทย์ควำม

ต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภค  
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บริษัทเล็งเห็นถึงโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน้ จำกส่วนแบ่งของค่ำบริกำร ซึ่ง 3BB มีฐำนลูกค้ำผู้ ใช้บริกำร

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่ำ 3.3 ล้ำนรำย  และรำยได้จำกกำรเป็นผู้ผลิตช่องโทรทศัน์ และรำยกำรให้กับ 3BB  ทัง้นี ้3BB 

เร่ิมเปิดให้บริกำร 3BB GIGATV ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 โดยจะมำพร้อมแพ็กเกจเร่ิมต้น 690 บำท/เดือน ได้

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ 1 Gbps และควำมเร็วในกำรอปัโหลด 300 Mbps หรือหำกมีอินเทอร์เน็ต 3BB GIGA FIBER อยู่แล้ว 

เพิ่มเงินเพียง 100 บำท/เดือนเท่ำนัน้ สำมำรถรับชมช่องพรีเมียมมำกกว่ำ 30 ช่อง รวมช่องของค่ำย HBO และบริกำร 

MonoMax  รำยกำรต่ำงๆอีกมำกมำย ทัง้ ภำพยนตร์และซีรีส์จำกเอเชียและฮอลลีวดู ภำพยนตร์และละครไทย กำร์ตนู ข่ำว 

เพลง สำรคดี และอื่นๆ ฯลฯ  โดยบริษัทเข้ำไปจดัหำ ติดต่อจดัซือ้ ประสำนงำนกบัเจ้ำของคอนเทนต์รำยต่ำงๆ รวมถึงผลิต

คอนเทนต์เองให้กบั 3BB  บริษัทจะเร่ิมมีรำยได้ตัง้แต่ปลำยปีนี ้และเพิ่มมำกขึน้ในปีหน้ำ 

ทัง้นี ้ บริษัทไม่ได้เป็นคู่แข่งขนักับธุรกิจกำรให้บริกำรกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีโดยตรง กำรที่บริษัทสนบัสนุนด้ำน

คอนเทนต์ ให้แพ็กเกจบริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ มีบริกำรเสริมที่ดงึดดูผู้ ใช้บริกำร ช่วยให้ฐำนลกูค้ำอินเทอร์เน็ต 3BB 

เพิ่มขึน้ จะส่งผลดีต่อบริษัทในอนำคตเช่นกัน  อีกทัง้กำรที่บริษัทเป็นผู้ติดต่อด้ำนกำรจดัหำคอนเทนต์ให้กับ 3BB ถือเป็น

ประโยชน์ต่อกำรเพิ่มอ ำนำจกำรต่อรองในกำรจดัซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ต่ำงๆ ของทำงบริษัทด้วย และท ำให้บริษัทสำมำรถ

เชื่อมโยงแผนกำรตลำดได้ทุกแพลตฟอร์ม  นอกจำกนี ้ ปีหน้ำ บริษัทยังได้สิทธิกำรน ำคอนเทนต์ของทำง HBO มำ

ออกอำกำศบนช่อง MONO29 อีกด้วย ซึง่จะท ำให้กำรวำงแผนกำรตลำดท ำได้ดีขึน้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของธุรกิจของ โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 5 ธุรกิจหลกั ดงันี ้ 1. ธุรกิจส่ือทีวี 2. ธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่ง

แบบบอกรับสมำชิก 3. ธุรกิจให้บริกำรออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร 4. ธุรกิจคอมเมิร์ซ 5. ธุรกิจจดัสรรคอนเทนต์ 

โดยมีลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ ดงันี ้

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิิตอล ซึง่เป็นผู้ได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีเพื่อให้บริกำรโทรทศัน์ระบบ

ดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดบัชำติ ในหมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำมคมชดัปกติ (SD) โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรผลิต

และน ำเสนอรำยกำรที่มีคุณภำพ สร้ำงควำมบันเทิง สำระควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอำกำศบนหมำยเลข

ล ำดบักำรให้บริกำรช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตีไ้นน์” (MONO29) 

ช่อง MONO29 ด ำเนินงำนออกอำกำศอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 
2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้ น ำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศไทยโดยปี 2563 ช่อง 
MONO29   ยังคงอยู่ในอันดับ  Top 3    และพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง
ไม่หยุดยัง้  ทำงสถำนียังคงสร้ำงจุดยืนด้วย “หนังดี-ซีรีส์ดัง”  โดยท ำสัญญำเป็น

พันธมิตรทำงธุรกิจในแบบระยะยำว กับสตูดิโอหลักผู้ ผลิตภำพยนตร์และซีรีส์ต่ำงประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ได้แก่  Warner Bros.,  Walt Disney,  Universal, Paramount, Sony, CBS  และ 20th Century Fox Studio 
โดยภำพยนตร์และซีรีส์จำกสตูดิโอต่ำงประเทศเหล่ำนี ้ จะเป็นสัดส่วนหลักถึง 70% ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทัง้หมด 
ผู้ชมสำมำรถรับชมได้ทำงฟรีทีวี เว็บไซต์ Mono29.com และแอปพลิเคชนั Mono29 ทัง้ระบบ iOS และ Android 
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โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คดัสรรมำน ำเสนอผู้ชม ได้แก ่
 

Thailand Premiere   : ภำพยนตร์โปรเจกตย์กัษ์จำกฮอลลีวดู ออกอำกำศบนฟรีทวีีเป็นครัง้แรก 
     และเป็นช่องแรกในประเทศไทย 
Premium Blockbuster   : ภำพยนตร์ฟอร์มใหญ่ และภำพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำกฮอลลีวดู 
Premium Series  : ซีรีส์สดุมนัส์ ครองเรตติง้อนัดบัต้นๆของอเมริกำ 
Hit Movies  : ภำพยนตร์คณุภำพ หลำกหลำยแนว จำกนกัแสดงชื่อดงั 
Super Series   : ซีรีส์สดุฮิต 
Morning Cinema  : ภำพยนตร์ดี ภำพยนตร์เด่นรอบเช้ำ    
Midnight Cinema  : ภำพยนตร์ดี ภำพยนตร์เด่นรอบดกึ    
Happy Family Times  : ภำพยนตร์ดีส ำหรับครอบครัว (จนัทร์ - ศกุร์) 15.00 น. 
Happy Family Times Weekend  : ภำพยนตร์ดีส ำหรับครอบครัว  (เสำร์ - อำทิตย์) 6.30 น. 
 

Thai Movies : ภำพยนตร์/ซีรีส์ไทย ภำยใต้กำรผลิตของค่ำย  MONO Originals 
- The Kill List ล่ำ ล้ำง บญัชี   - The Exchange โจรปล้นโจร  
- พรำก - นกัฆ่ำไร้เงำ 
- สำยลบัหมำกระเป๋ำกบัเสำไฟฟ้ำ - วุ่นนกัรักต้องประหยดั 
- พร้อมรุก ยยัตุ๊กตำซ้อมรัก 

 

คอนเทนต์คณุภาพอื่นๆ 

รายการข่าว   : ข่ำวเช้ำ Good Morning Thailand    เจำะข่ำวเดด็ The Day News Update   
   เร่ืองเด่นประเด็นดงั Top Talk Daily ข่ำวสัน้ Motion News    
   ข่ำวธุรกิจ What’s up 29 ข่ำวบนัเทิง Entertainment Now    
สารคดี   : World Voyage Documentary โลกเดินเร่ือง     
รายการวาไรตี ้  : Movie Language ซีนเด็ดภำษำหนงั    The Greatest Variety & Entertainment   
   เคำะจอ 29 เติมเต็มอรรถรส ครบทกุบนัเทิง  
รายการกีฬา : กำรแข่งขนับำสเกตบอลลีก  ABL กำรแข่งขนัตระกร้อ ไทยแลนด์ลีก 2020 
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ทัง้นี ้ช่อง MONO29 มีบริกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำรให้เข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกรำยกำรโทรทศัน์ 

อำทิ ข่ำวเช้ำ Good Morning Thailand มีบริกำรล่ำมภำษำมือ Sign Language, สำรคดี มีบริกำรเสียงบรรยำยภำพ 

Audio Description หรือค ำบรรยำยแทนเสียง Closed Caption 

รำยได้หลักของธุรกิจส่ือทีวี MONO29 มำจำกกำรขำยเวลำโฆษณำให้แก่ผู้ สนับสนุนรำยกำร (Sponsor) หรือ

เจ้ำของสินค้ำ โดยเป็นกำรขำยโฆษณำในรูปแบบซือ้ช่วงเวลำ กำรไท-อิน (Tie-in) ในรำยกำรขำยพืน้ท่ีแสดงตรำสินค้ำ  

พร้อมทัง้มีกิจกรรมทำงกำรตลำด ร่วมกับพันธมิตรท่ีหลำกหลำย ลงพืน้ที่ทัว่ประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29 

Movie Preview ตลอดทั ้ง ปี , งำน  Major Cineplex Movie Playground ที่   MAYA Space Pattaya, งำน  Amazing 

Thailand Major Cineplex Drive-in Theater Haunted Park ที ่Central Festival Eastville 

งำนเทศกำลดนตรีและเทศกำลต่ำงๆ อำทิ เรำไปกนั มิวสิคเฟสติวลั 2563, เอ็กซ์คลซูีฟคอนเสิร์ต แสตมป์ ว่ำนและ

ลิปตำ ที่ MYTT Beach Hotel, คอนเสิร์ต Kolour in the Park, คอนเสิร์ต King And Queen of Dance Return, คอนเสิร์ต

Singing On The Rock, คอนเสิร์ต Season of Love Song ครัง้ที่ 11, เทศกำลพลเุมืองพทัยำ 2563, งำนพทัยำมิวสิค

เฟสติวลั 2563 รวมถึงงำนกีฬำและงำนวิ่งต่ำงๆ อำทิ งำน Tour de Farm ครัง้ที่ 8 ฟำร์มโชคชยั, งำนบำงแสน 10, บำงแสน 21, 

บำงแสน 42, บ้ำนเชียงมำรำธอน 2020 และงำนภเูรือเทรล ครัง้ที่ 4 

อีกทัง้ยังได้ รับควำมไว้วำงใจจำกเมืองพัทยำ ให้จัดงำนปีใหม่  “Pattaya Countdown 2021 : Universe of 

Entertainment สนุกสุดขอบจักรวาล” ณ ท่ำเทียบเรือแหลมบำลีฮำย จงัหวดัชลบรีุ แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

ที่ระบำดรอบ 2  ทำงผู้บริหำรเมืองพทัยำและผู้บริหำรสถำนีให้ควำมส ำคญักับควำมปลอดภัยของประชำชน จึงได้ยกเลิก

กำรจดังำนในปีนี ้

 

2. ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Video on Demand Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

MonoMax  เป็นผู้ ให้บริกำร Online Movie Streaming เจ้ำแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริกำรชมภำพยนตร์

ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธ์ิ ด้วยคอนเทนต์จำกทัง้ในและต่ำงประเทศมำกกว่ำ 20,000 ชั่วโมง ทัง้ภำพยนตร์และซีรีส์ 

ฟอร์มยักษ์ในรูปแบบ 2 ภำษำ มีพำกย์ไทยครบทุกเร่ือง โดยเฉพำะซีรีส์จีนที่มีกระแสทัง้จำกจีน และในประเทศ  

ภำพยนตร์ที่ได้รับรำงวัล ภำพยนตร์นอกกระแส หรือเฉพำะกลุ่ม กีฬำ กำร์ตูน ซีรีส์ และสำรคดีต่ำงๆ  ซึ่งรองรับกำร

ใช้ งำนท ุกอ ุปกรณ์ อย่ำงคอมพิว เตอร์ สมำร์ททีว ี สมำร์ทโฟน รวมถ ึงสมำร์ทด ีไวซ ์อื ่นๆ อำทิ Android box 

Chromecast  ฯลฯ และรองรับทัง้ระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android  โดยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรลูกค้ำแบบ

รำยเดือน (Subscription Video on Demand: SVOD)  ซึ่งลูกค้ำสำมำรถรับชมคอนเทนต์ได้อย่ำงไม่จ ำกัด เร่ิมต้น

เดือนละ 250 บำท และมีโปรโมชั่นส ำหรับกำรสมัครสมำชิกแบบระยะยำว หรือจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดร่วมกับ

พันธมิตร 
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บริษัทเป็นพนัธมิตรกับค่ำยภำพยนตร์ชัน้น ำ หรือผู้ผลิตผลงำนคุณภำพต่ำงๆ ทัง้ในประเทศ ได้แก่ สหมงคลฟิล์ม, 

M Picture, Golden A, กำร์ตูนคลับ, Amigo และต่ำงประเทศ ได้แก่ ทำงยุโรป-อเมริกำ STX., Lotus Media , MGM 

International Television Distribution Inc.,  ทำงเกำหลี SBS, JTBC, CJ Entertainment, MBC ทำงจีน ฮ่องกง

และ ญ่ี ปุ่ น  BEIJING IQIYI SCIENCE, Media Qiuz, China Huace Film & TV, Gaga Corporation, Universe Films 

และผู้ ให้บริกำรสำรคดีทั่วโลกจำก National Geographic, IMG ฯลฯ 

ส ำหรับธุรกิจด้ำนภำพยนตร์ บริษัทยังคงด ำเนินกำรจัดหำภำพยนตร์ต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ไทย

คุณภำพ ในนำม ค่ายโมโน ฟิล์ม เพื่อน ำเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ และบริหำรลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ที่มีให้เกิดประโยชน์

และสร้ำงรำยได้จำกหลำยแพลตฟอร์ม ตัง้แต่ทำงออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MonoMax ทำงทีวีผ่ำนช่อง 

MONO29 และขำยสิทธ์ิไปยังต่ำงประเทศ โดยธุรกิจมีรำยได้ทำงตรงจำกผู้ชมในโรงภำพยนตร์ และกำรเป็นผู้ จัดหำ

แบ่งสิทธ์ิ (Sublicense) ต่อไปยังหน่วยธุรกิจในเครือ ทัง้นี ้ปี 2563 บริษัทเน้นภำพยนตร์ที่ตรงกลุ่มลูกค้ำของบริษัท

มำกขึน้ โดยได้มีกำรน ำภำพยนตร์ต่ำงประเทศเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ รวม 7 เร่ือง ดังนี ้

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2563 

IP MAN 4 : The Finale – ยิปมนั 4 เดอะไฟนอล My Spy – พยคัฆ์ร้ำย สปำยแสบ 

Guns Akimbo – โทษที มือพี่ไม่ว่ำง Black Water : Abyss – กระชำกนรก โคตรไอ้เข้ 

Greenland – นำทีระทึก...วนัสิน้โลก Come Away – ปีเตอร์แพน กบั อลิซ ตะลยุแดนมหศัจรรย์ 

Horizon Line – นรก..เหินเวหำ  
 

3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร (Online Business Intelligence) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทให้บริกำรออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร ด้วยทีมงำนที่มีศกัยภำพ ที่ผลกัดนัผลงำนออนไลน์มำกว่ำ 20 ปี 

ผ่ำนส่ือออนไลน์ที่แข็งแกร่ง ในนำม  MThai  ผู้น ำส่ือสังคมออนไลน์คุณภำพที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในฐำนะ 

Branded Influencer ด้ำนกำรน ำเสนอข่ำวสำรออนไลน์ที่ “ชัดเจน เที่ยงตรง” เน้นรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง 

เข้ำใจง่ำย และตรงประเด็น ผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : MThaidotcom และ Twitter : Mthai ที่มี

ผู้ติดตำมรวมกว่ำ 3 ล้ำนรำย  โดยมีรำงวัลกำรันตี   อำทิ   ปี 2563  ได้รับรำงวัลดีเด่นสื่อมวลชนด้ำนภัยพิบัติสึนำมิ 

โดยศูนย์พัฒนำกำรส่ือสำรด้ำนภัยพิบตัิ ไทยพีบีเอส และ ปี 2562 ได้รับรำงวัล Best Brand Performance on Twitter 

ในงำน Thailand Zocial Awards  

ประกอบกับหน่วยกำรตลำดออนไลน์ และหน่วยกลยุทธ์ด้ำนอีเว้นท์ (Event) บริษัทได้ให้บริกำร วำงแผน 

ออกแบบ สร้ำงสรรค์ส่ือทำงกำรตลำดแบบองค์รวม ให้กับธุรกิจในเครือ และพันธมิตรที่เป็นเจ้ำของสินค้ำและบริกำร

ต่ำงๆ ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน  ด้วยควำมเข้ำใจในกำรบริหำรส่ือแนวใหม่ (New Media) ของทุกแพลตฟอร์ม ท ำให้

สำมำรถตอบสนองกำรท ำกำรตลำดแก่ลูกค้ำทัง้แบบออนไลน์ ตัง้แต่กำรออกแบบ วิเครำะห์ข้อมูล สรรหำเทคโนโลยี

ใหม่ๆมำใช้ และกำรสื่อสำรทำงออนไลน์  รวมถึงกำรตลำดในรูปแบบออฟไลน์เชิงกิจกรรม (Event Marketing) และ

กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม (CSR) โดยมีรูปแบบกำรท ำรำยได้ดังนี  ้
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• โฆษณำออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 

• กิจกรรมอีเว้นท์ ที่มีรำยได้จำกผู้สนบัสนนุ ได้แก่ กิจกรรมประกวดหนงัสัน้  โครงกำร อปัคลิปพิชิตแสน ปี 6

ภำยใต้หวัข้อ“CYBERBULLYING?” ร่วมกับส ำนกังำน กสทช.  และ กิจกรรมประกวดหนงัสัน้ ไทยดี มีมำรยำท ปี 2 ร่วมกับ 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม กองทนุส่งเสริมงำนวฒันธรรม เป็นต้น 
 

4. ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เป็นผู้จ ัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิง้ และออนไลน์ ภำยใต้ชื ่อ 29Shopping  ซึ ่งมี

สินค้ำให้เลือกหลำกหลำยครอบคลุมในทุกประเภทสินค้ำ เป็นสินค้ำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน ซึ่งมีทัง้สินค้ำทัง้ในและ

ต่ำงประเทศ สั่งซือ้สินค้ำได้สะดวกผ่ำน Call Center 02 – 100 – 7066, เว็บไซต์ 29shopping.com และทำง Social 

Network  อย่ำง เฟซบุ๊ก, ไลน์, อินสตำแกรม สะดวกสบำยมีบริกำรจัดส่งสินค้ำฟรีทั่วประเทศ มีกำรรับประกันสินค้ำ 

สำมำรถคืนสินค้ำได้ และมีบริกำรหลังกำรขำยที่ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

บริษัทใช้ช่องทำงกำรโปรโมทสินค้ำผ่ำนช่อง MONO29 เป็นหลัก น ำเสนอรำยกำรโฆษณำในรูปแบบกำร

แนะน ำสินค้ำ คุณสมบัติของสินค้ำ และกำรแสดงกำรใช้งำนที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตป ระจ ำวัน รวมถึง

น ำเสนอสินค้ำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์เพื่อสอดคล้องกับภำพลักษณ์ของช่อง MONO29 อำทิ สินค้ำ Marvel, Harry Potter  

ปี 2563 ขยำยเข้ำสู่ช่องทำง มำร์เก็ตเพลส (Marketplace) ที่เป็นที่รู้จัก อำทิ Shopee, Lazada, JD.com เพื่อขยำย

ฐำนลูกค้ำ และเข้ำเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ำธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิง้ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ำให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์ (Master Content Provider) 

ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

เป็นผู้ ให้บริกำรผลิตและจดัหำคอนเทนต์คุณภำพทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อให้บริกำรบนกล่อง 3BB GIGATV   

โมโน เน็กซ์ ลงนำมเป็นพนัธมิตรร่วมกบั บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกดั (มหำชน) ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู 

3BB และ บริษัท KT Corporation ผู้ ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมอนัดบั 1 ในประเทศเกำหลีใต้  เพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำร

กล่องดูทีวีอนัทนัสมยั ตอบสนองครบทุกควำมบนัเทิง คุณภำพคมชดัไม่สะดุด บนโครงข่ำย Fiber Optic คุณภำพสงูของ 

3BB  ซึ่งมีฐำนลกูค้ำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่ำ 3.3 ล้ำนรำย    

จำกประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิตและจัดหำคอนเทนต์ทัง้ไทยและต่ำงประเทศ เพื่อเผยแพร่ภำพยนตร์และซีรีส์  

สู่ผู้ชมมำกว่ำ 7 ปีในธุรกิจสื่อทีวี และสตรีมมิ่ง   ประกอบกับควำมสมัพนัธ์อนัเหนียวแน่นระหว่ำงบริษัทกับสตูดิโอชัน้น ำ

ระดบัโลก บริษัทจึงได้รับควำมไว้วำงใจในฐำนะ Master Content Provider (MCP) เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำน

คอนเทนต์ และจดัวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดด้ำนคอนเทนต์ให้ และผลกัดนั 3BB GIGATV เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ของกลุ่มผู้บริโภคให้มำกที่สุด โดยเป็นผู้ สนับสนุนกำรติดต่อกับพันธมิตรรำยใหญ่ๆ อำทิ HBO GO, สตูดิโอชัน้น ำ 
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ในต่ำงประเทศรำยอื่นๆ และผู้ ให้บริกำรคอนเทนต์ประเภทต่ำงๆ เพื่อจดัหำเนือ้หำพรีเมียมและเข้ำถึงลกูค้ำ 3BB ในเมือง

และต่ำงจงัหวดั อำทิ ช่องรำยกำรจำกต่ำงประเทศ ช่องเคเบิลทีวี ภำพยนตร์และซีรีส์จำกเอเชียและฮอลลีวูด ภำพยนตร์

และละครไทย กีฬำ กำร์ตูนและครอบครัว ช้อปปิง้ รำยกำรเพลง ข่ำว สำรคดี และอื่นๆ โดยเร่ิมให้บริกำรแก่ลกูค้ำ 3BB 

ภำยใต้กล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563  ซึง่ลกูค้ำสำมำรถเลือกชมช่องพรีเมียมได้มำกกว่ำ 30 ช่อง 

รวมถึงช่องที่ทำงโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ เป็นผู้ ผลิตเอง รวม 6 ช่อง ได้แก่ “โมโน พลัส” (Mono Plus), 

ช่อง “โมโน ยี่สิบเก้ำ มิวสิค สเตชัน่” (Mono29 Music Station)  ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอร์ตวนั” 

(3BB Sports 1) ช่อง “รัช สตอร่ี” (Rush Stories) และช่อง “อลวัร์”  (A’lure) ฯลฯ โดยธุรกิจมีรำยได้จำกส่วนแบ่งจำก

กำรเป็นพนัธมิตร และจำกกำรผลิตช่องโทรทศัน์ให้กับ 3BB 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส ำหรับธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรพฒันำและจดัหำคอนเทนต์ที่มีควำม

น่ำสนใจ โดยปัจจุบนับริษัทมุ่งเน้นควำมเชี่ยวชำญด้ำนคอนเทนต์บนัเทิง ภำพยนตร์ และซีรีส์   บริษัทมีกำรจดัหำและซือ้

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ต่ำงๆ ทัง้จำกในและต่ำงประเทศ  บริษัทเป็นพนัธมิตรกับค่ำยสตูดิโอชัน้น ำต่ำงประเทศ ทัง้ฝ่ังอเมริกำ 

ยุโรป และเอเซีย รวมถึงผู้ ให้บริกำรคอนเทนต์รำยอื่นๆ ในประเทศไทย  ทัง้นี ้ยังมีส่วนที่ทำงโมโน เน็กซ์ และบริษัท 

ในเครือ เป็นผู้ผลิตเอง อำทิ ทีมผลิตรำยกำรโทรทศัน์ช่อง โมโนทเวนตีไ้นน์ (MONO29) ทีมผลิตซีรีส์ โมโน ออริจินอล 

(Mono Originals) ทีมผลิตคอนเทนต์ของ MThai  โดยบริษัทมีกำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

ในสำยงำนเข้ำมำร่วมงำน และส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรในทุกด้ำน  รวมถึงกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกเพื่อให้ผลิต

คอนเทนต์ต่ำงๆ ท ำให้คอนเทนท์มีควำมหลำกหลำยและตอบสนองในทุกควำมต้องกำรของผู้บริโภค  

จำกกำรที ่บริษัทน ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรซึ ่งเป็นคอนเทนท์ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์เคลื่อนที่ สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี  อินเทอร์เน็ตทีวี และอุปกรณ์สื่อสำรอนัทนัสมยัอื่นๆ บริษัทได้มีกำรจดัหำ

อุปกรณ์เคร่ืองมือ และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรเชื่อมต่อและส่งข้อมลูให้กับลกูค้ำ โดยค ำนึงถึงควำม

ปลอดภยั เสถียรภำพของระบบ และควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร รวมถึงมีทีมเทคนิค และทีม IT ที่ดูแลด้ำนระบบ

ตลอดเวลำ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ภำยใต้นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง  มีกำรวำงแผนบริหำรจดักำร ประเมิน ติดตำม และ

ควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึง่มีหน้ำที่รำยงำนสถำนะ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ ควำมเส่ียงที่ส ำคญัของบริษัท มีดงันี ้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ความเสี่ยงจากวกิฤติเศรษฐกจิ และการระบาดของโควดิ - 19 

ภำพรวมของธุรกิจทีวีในปี 2563 ด้วยสถำนกำรณ์ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และ
เศรษฐกิจโดยรวมของทัง้ในประเทศ และทัว่โลก ธุรกิจต่ำงๆ ได้รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจทีวีที่งบกำรลงโฆษณำทีวีลดลง 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรปรับตัว เพื่อให้ทันต่อควำมเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ โดยได้มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ 
โครงสร้ำงองค์กร มีกำรย้ำยที่ตัง้ส ำนักงำนไปยังพืน้ที่ของบริษัทเองที่ MONO29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ ตัง้แต่เดือน
มิถนุำยน โดยจดัให้เป็น Co-working Space ซึง่ไม่ก ำหนดที่นัง่แบบถำวร เป็นกำรลดค่ำเช่ำพืน้ทีส่ ำนกังำน และสอดคล้อง
กบั New Normal รวมทัง้ใช้ Application ในกำรแจ้งข่ำวสำร ระบุจ ำนวนทีน่ัง่ เพื่อควบคมุจ ำนวนพนกังำนในส ำนกังำนให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด วำงนโยบำยกำรปฏิบตัิตวัสอดคล้องกบัข่ำวสำรกำรระบำดในเขตพืน้ท่ี กำร
ปฏิบัติแผนต่ำงๆ หำกมีผู้ ติดเชือ้ในแผนกใดแผนกหนึ่ง (ปัจจุบัน ยังไม่มีพนักงำนติดเชือ้โควิด-19) และปรับตัวด้วยกำร 
Work from Home และกำรประชุมแบบ e-meeting เป็นหลกั ซึ่งท ำให้บริษัทลดค่ำใช้จ่ำยได้เป็นอย่ำงมำก และเฝ้ำระวัง
กำรระบำดโควิด-19 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจทวี ี

นอกจำกกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมทีวี แล้วกำรระบำดของโควิด-19 ก็มีผลกระทบเชิงลบอย่ำงมำก ท ำให้รำยได้
โฆษณำทีวีลดลง นอกจำกนีก้็ยงัเกิดผลกระทบระดบัโลกท ำให้หนงั และซีรีส์ต่ำงประเทศหลำยเร่ืองหลำยค่ำยต้องหยดุกำร
ผลิตชั่วครำว บริษัทจึงได้ปรับแผนกำรขำย แผนส่งเส ริมกำรขำยต่ำงๆ เพื่อช่วยพันธมิตรกำรค้ำให้หลำยรูปแบบ
เต็มศักยภำพของสื่อทัง้หมดในเครือ รวมถึงเสริมกลยุทธ์กำรปรับผังรำยกำรของช่อง MONO29 ด้วยกำรเพิ่มสัดส่วน
คอนเทนต์ไทย และซีรีส์เอเชียรวมถึงกำรปรับคอนเทนต์ข่ำวเพิ่มควำมเข้มข้นขึน้ท ำให้ควำมนิยมของผู้ชม (เรตติง้) เพิ่มขึน้ 
และมีฐำนคนดูกลุ่มอำยุ 25 - 35 ปีขึน้ไปเพิ่มมำกขึน้อีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม ช่อง MONO29 ยังคงควำมเป็นช่องหนังดี 
ซีรีส์ดงัจำกรอบโลก (ด้วยอตัรำส่วน 60% ของผงัรำยกำรรวม) ซึ่งปัจจุบนัครองเรตติง้อนัดบั 3 ของทีวีดิจิตอลไทยได้อย่ำง
เหนียวแน่น 

1.3 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology) 

ประเทศไทยมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตมือถือในมำตรำฐำน 4G มำแล้วเป็นเวลำ 5 ปี ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทำงกำรสื่อสำรอย่ำงหลำกหลำย และก ำลังเข้ำสู่ยุคเทคโนโลยี 5G ที่จะสำมำรถใช้ได้ในวงกว้ำง
ต้นปี 2564 ประกอบกบัสถำนกำรณ์โรคระบำด ท ำให้พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตเปล่ียนแปลงไป กำรล็อกดำวน์ท ำให้เกิดวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ New Normal ที่ต้องท ำงำนจำกที่บ้ำน กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม  กำรแสวงหำข้อมูล ข่ำวสำรและควำม
บนัเทิงจำกส่ือดิจิตอล  ท ำให้แพลตฟอร์มวิดีโอในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content  เป็น
รูปแบบที่ผู้บริโภคหนัมำสนใจเพิ่มขึน้ แทนกำรชมภำพยนตร์จำกโรงภำพยนตร์ และทำงโทรทศัน์   ท ำให้ผู้ชมหนัไปชมผ่ำน
ออนไลน์เพิ่มมำกขึน้   



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                                                         ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 3 ปัจจยัควำมเสี่ยง หน้ำ 29 

แม้ว่ำพฤติกรรมและควำมนิยมของผู้บริโภคมีกำรปรับเปล่ียนอย่ำงรวดเร็วตำมกระแสเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง 

(Disruptive Technology) บริษัทได้ตระหนักถึงเร่ืองนีม้ำโดยตลอด โดยเฉพำะช่อง MONO29 ได้ให้ควำมส ำคัญกับ

แพลตฟอร์มทำงออนไลน์มำแต่เร่ิมแรกที่เปิดช่อง    ผู้ชมสำมำรถชมช่อง MONO29 ได้ทัง้จำกเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตทีวีและ

แอปพลิเคชั่น  และต่อมำได้ต่อยอดมำเป็นธุรกิจวิดีโอออนดีมำนด์ในบริกำร MonoMax  ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ท ำ

กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเชื่อว่ำกำรรับชมทีวีจะปรับรูปแบบไปสู่กำรเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีมำกขึน้    นอกจำกนี ้  บริษัท

ยังได้ขยำยธุรกิจโฮมช้อปปิง้ (29Shopping) เพื่อตอบรับพฤติกรรมกำรซือ้สินค้ำที่ให้ควำมสนใจเลือกซือ้สินค้ำผ่ำน

แพลตฟอร์ม TV Home Shopping หรือช้อปปิง้ออนไลน์มำกขึน้   บริษัทได้วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรให้ลกูค้ำสำมำรถ

เข้ำถึงได้ง่ำย  สะดวกสบำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์  กำรจดัส่งสินค้ำถึงปลำยทำงพร้อมกำรรับประกนั

สินค้ำ หรือสำมำรถโทรสอบถำมได้ตลอด 24 ชัว่โมง บริษัทฯ ป้องกนัควำมเส่ียงที่เกดิขึน้ด้วยกำรเชื่อมโยงช่องทำงออฟไลน์

มำสู่ออนไลน์  เพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในทกุช่องทำง 

1.4 ความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งแพลตฟอร์มสตรีมม่ิงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ธุรกิจวิดีโอออนดีมำนด์ (Video on Demand : VOD) ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสงูในปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้มีกำร

แข่งขนัรุนแรง รวมถึงมีแบรนด์จำกต่ำงชำติเข้ำมำเป็นผู้ เล่นหลกัในประเทศไทย ทัง้จำกฝ่ังอเมริกำและจีน รวมทัง้สตูดิโอ

ภำพยนต์ต่ำงประเทศ เร่ิมผนัตวัมำสร้ำงแพลตฟอร์มของตนเอง และผลิตคอนเทนต์ของตนเองแบบ Exclusive  

บริษัทอยู่ในฐำนะผู้ เล่นในประเทศภำยใต้แบรนด์ MonoMax  ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำร Online Movie Streaming 

เจ้ำแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริกำรชมภำพยนตร์ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธ์ิ ด้วยกลยุทธ์ในกำรเป็นแพลตฟอร์มที่

เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำชำวไทยอย่ำงแท้จริง (Understand Local Taste)  มีคอนเทนต์จำกทัง้ในและต่ำงประเทศ

มำกกว่ำ 20,000 ชัว่โมง ทัง้ภำพยนตร์และซีรีส์ในรูปแบบ 2 ภำษำ มีพำกย์ไทยครบทกุเร่ือง  

บริษัท ใช้กลยทุธลดควำมเส่ียงด้วยกำร  

• มีพนัธมิตรด้ำนคอนเทนต์ที่หลำกหลำย  

• สร้ำงคอนเทนต์ หรือ มีพนัธมิตรร่วมลงทุน คอนเทนต์ไทย 

• เป็นพนัธมิตรกบัแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ เพื่อกำรค้ำร่วมกนั ได้แก ่HBO GO 

• มีพนัธมิตรในกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ได้แก่ 3BB  

โดยกลยุทธที่สี่นัน้ ได้เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ “3BB” 

เสนอบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่ง ร่วมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลัก โดยในเดือนมีนำคม 2563 ได้เปิดตัวแพ็กเกจ 

“3BB GIGATainment” ภำยใต้แนวคิด “หนงัฮิต ซีรีส์ดงั ระดบัเวิลด์คลำสบน HBO GO MonoMax” และบริษัทยงัมีโอกำส

ได้เข้ำช่วยจัดหำคอนเทนต์และกำรตลำดให้กับ 3BB  ในกำรเปิดตัวกล่อง  “3BB GIGATV” ที่เปิดตัวในปลำยเดือน

พฤศจิกำยน 2563 และบริษัทมีแผนที่จะเข้ำไปบริหำรคอนเทนต์ให้ 3BB กว่ำ 30 ช่อง โดยเครือโมโนเป็นผู้ผลิตเอง 6 ช่อง 

ท ำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งมำกขึน้ด้วยกลยทุธ์กำรบริหำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ด้ำนกำรจดัซือ้ 

กำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรต้นทุน ท ำให้คอนเทนต์สำมำรถใช้ประโยชน์และสร้ำงรำยได้จำกหลำยช่องทำง ทัง้กำร

ฉำยในโรงภำพยนตร์ ฉำยผ่ำนช่อง MONO29 ผ่ำนแอปพลิเคชนั MonoMax หรือขำยลิขสิทธ์ิไปยงัต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้

ยงัสำมำรถให้บริกำรบนกล่อง “3BB GIGATV อีกด้วย 
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1.5 ความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย ท าให้สื่อโฆษณาแบบ Display Ads. ลดลง 
ธุรกิจส่ือออนไลน์ของบริษัทฯ ที่มีรำยได้หลักจำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads ซึ่งได้รับผลกระทบจำก

พฤติกรรมของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในด้ำนต่ำงๆ มีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมเทคโนโลยีในปัจจบุนั ประกอบกับกำรเติบโตใน

อัตรำสูงของโซเชียลมีเดีย  บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นกำรเป็นส่ือออนไลน์ที่แข็งแกร่งผ่ำนทำง 

MThai และทีมครีเอทีฟออนไลน์ รุกในทุกแพลตฟอร์มนิวมีเดีย และให้บริกำรวำงแผนและสร้ำงสรรค์ผลงำนส่ือสำรแบบ

องค์รวม (Holistic Communications) ให้กับแบรนด์เจ้ำของสินค้ำ ท ำงำนร่วมกับเอเยนซีโฆษณำ และหน่วยงำนรำชกำร

ต่ำงๆ อำทิ ร่วมกับส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนกังำน 

กสทช.) จัดโครงกำร“อัปคลิปพิชิตแสนปี 6”ภำยใต้หัวข้อ“CYBERBULLYING?” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยำวชน 

นกัเรียน นกัศกึษำและบคุคลทัว่ไป ได้แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรผลิตคลิปหนงัสัน้เชิงส่งเสริมสงัคม 

เป็นต้น 

1.6 ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสทิธิ์ 
คอนเทนต์ภำพยนตร์เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลกัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ดงันัน้ ควำมเส่ียงหลกั

ยังคงเป็นเร่ืองของปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิท่ียังคงมีเว็บไซต์ผิดกฏหมำยเปิดให้บริกำรชมภำพยนตร์ ออนไลน์แบบ

ผิดลิขสิทธ์ิ บริษัทได้มีกำรวำงแนวทำงกำรป้องกันไว้ 2 แนวทำงคือ 1. System Control  โดยกำรน ำระบบ DRM (Digital 

Right Management ) ใช้ในกำรควบคมุเข้ำถึง Content   คือ เทคโนโลยีที่ใช้ส ำหรับควบคมุกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนข้อมลู 

โดยระบบต้องมีกำรเข้ำรหัส ไม่ว่ำจะเป็น Content ไฟล์ภำพ ไฟล์เสียง  พร้อมกับกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรใช้งำน Content 

ให้เฉพำะผู้ ท่ีมีสิทธ์ิได้ใช้เท่ำนัน้ และป้องกันกำรคัดลอก Content ซึ่งปัจจุบันได้เร่ิมด ำเนินกำรพัฒนำระบบ DRM เพื่อ

เข้ำมำป้องกนักำรเข้ำถึง และคดัลอก Content ที่เรำได้สิทธ์ิ และท ำกำรเผยแพร่ในบริกำรเรียบร้อยแล้ว  สำมำรถครอบคลมุ

ระบบปฎิบตัิกำรต่ำงๆ ได้แก่  Website, iOS  และ Android และ 2. แนวทำงกำรด ำเนินกำรกบัเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ โดย

ได้จดัตัง้ทีมงำน และหน่วยงำนกฎหมำย ในกำรมอนิเตอร์ตรวจสอบเว็บไซต์ หรือผู้ที่น ำ Content อนัเป็นสิทธิของเรำน ำไป

เผยแพร่โดยท่ีไม่ได้รับอนญุำต ซึง่หำกพบว่ำมีกำรละเมิดสิทธ์ิดงักล่ำวของบริษัท โดยน ำไปให้บริกำรในเว็บ หรือเผยแพร่ใน

อินเทอร์เน็ต จะมีกำรติดต่อไปเพื่อแจ้งให้ท ำกำรงดเผยแพร่ภำพยนตร์ทันที ทัง้นีร้วมถึงกำรแจ้งควำมเพื่อด ำเนินคดีกับ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พร้อมทัง้ท ำเร่ืองขอให้ศำลมีค ำสั่งปิดกัน้เว็บไซต์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ของบริษัท ผ่ำน

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

1.7 ความเสี่ยงในด้านการจัดการความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูล
ส่วนบคุคล 
เทคโนโลยีที่ปรับตวัอย่ำงรวดเร็วจะท ำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องระมดัระวงัในเร่ืองกำร

ร่ัวไหลของข้อมลู และกำรเจำะระบบ ทัง้นี ้ผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรส่ือสำรโทรคมนำคมต้องบริหำรจดักำรข้อมลูต่ำงๆ ในระบบ

อย่ำงเหมำะสมและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำร

ปกป้องสงูสดุ รวมถึงกำรร่ัวไหลของข้อมลูส่วนบคุคล ส่งผลเสียต่อควำมน่ำเชื่อถือของระบบควำมปลอดภยัของฐำนข้อมลู

รวมทัง้ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ และกำรเงิน  ดังนัน้กำรดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลอย่ำงรัดกุม

จึงมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่ง 
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บริษัทฯ มีกำรจดักำรควำมปลอดภยัของข้อมลูด้วยกำรแยกข้อมลูทำงธุรกิจและไฟล์ภำพยนตร์ต่ำง ๆ ไว้ในระบบ

คอมพิวเตอร์แบบปิดที่อินเทอร์เน็ตภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ รวมทัง้ควบคุมสิทธ์ิกำรเข้ำถึงห้องดงักล่ำวตำมอ ำนำจ

หน้ำที่ที่เหมำะสมเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบป้องกันกำรเจำะระบบจำก

ภำยนอก เพื่อยกระดบัมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัของข้อมลูอย่ำงต่อเนื่อง  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Security Policy) 

และนโยบำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล โดยมีระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัส ำหรับข้อมลูส่วนตวัและสำรสนเทศ จดัให้มี

ขัน้ตอนหรือวิธีปฏิบตัิเพื่อรองรับให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้  มีระบบติดตำมกำรปฏิบตัิง ำนของเจ้ำหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด และต้องแจ้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยเร็ว เมื่อมีกรณีที่ส่งผลกระทบต่อกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีนัยส ำคัญ อีกทัง้บริษัทฯ ได้สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้แก่พนักงำนในเร่ือง

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและควำมรับผิดชอบในกำรใช้ข้อมลูส่วนบุคคลอยู่เสมอ โดยสื่อสำรนโยบำยให้แก่บุคคลที่

เก่ียวข้องอย่ำงทัว่ถึง เพื่อให้สำมำรถปฏิบตัิตำมได้ เช่น จดักำรฝึกอบรม เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
คอนเทนต์หลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทโมโนคือภำพยนตร์และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ  ซึ่งในกำรท ำสัญญำซือ้

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศจะก ำหนดเป็นเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ ท ำให้มีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ

อัตรำแลกเปล่ียน ซึ่งเป็นส่ิงที่ยำกต่อกำรคำดเดำ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเคล่ือนไหวของอัตรำ

แลกเปล่ียน  ทัง้ปัจจัยพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ นโยบำยกำรเงินและกำรคลัง ภำวะเศรษฐกิจโลก กำร

คำดกำรณ์และกำรเกง็ก ำไร เสถียรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ และเมื่ออตัรำแลกเปล่ียนเกิดกำรเปล่ียนแปลง

ก็จะส่งผลให้เกิดก ำไรหรือขำดทนุได้ แม้ว่ำกำรควบคมุควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนจะไม่สำมำรถท ำได้ แต่ทำงบริษัท

ได้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนนี ้ด้วยกำรท ำสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหน้ำ (Forward FX) ให้สอดคล้องกับแผนกำรจดัซือ้ระหว่ำงประเทศ และกำรช ำระเงินต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรใช้เคร่ืองมือ

ป้องกนัควำมเส่ียงที่เหมำะสม ท ำให้สำมำรถบริหำรจดักำรต้นทนุได้อยำ่งแม่นย ำยิ่งขึน้ 

3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 64.28 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎำคม 2563) ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 50 เป็นเสียงข้ำงมำก สำมำรถควบคุมมติที่ประชุม     

ผู้ ถือหุ้น ควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบังคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับ

เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทได้จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน กำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรและผู้ บริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระและ

กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสินใจ และพิจำรณำอนมุัติรำยกำร

ต่ำง ๆ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช ำนำญกำรจำก

ภำยนอกที่เป็นอิสระ และขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ถึงควำมโปร่งใสและถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                                  ส่วนที่ 1 หวัข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำ 32 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทและบริษัทย่อยทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจที่ส ำคญั สรุปได้ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 251.61 เป็นเจ้ำของ บำงส่วนติดภำระค ำ้ประกันเงินกู้ ยืม   
ระยะยำวจำกธนำคำร วงเงิน 519 ล้ำน
บำท 

2. อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร
และสินทรัพย์เช่ำ 

289.82 เป็นเจ้ำของ 

3. อปุกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง และ
เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 

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

4. คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ 38.02 เป็นเจ้ำของ / เชำ่ซือ้ บำงส่วนติดภำระค ำ้ประกันสัญญำเช่ำ
ซือ้/ลีสซิ่งที่ท ำไว้กับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 
65.21  ล้ำนบำท 

5. ยำนพำหนะ 13.59 เป็นเจ้ำของ / เชำ่ซือ้ บำงส่วนติดภำระค ำ้ประกันสัญญำเช่ำ
ซื อ้ /ลีสซิ่ งที่ท ำไว้กับสถำบันกำรเงิน 
วงเงิน 7.10 ล้ำนบำท 

6. สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้ 0.34   

    รวม 652.40   
 

4.2 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ รำยละเอียดมีดงันี ้

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดการตดัจ าหน่าย 

ลิขสิทธ์ิเว็บไซต ์ 2.91 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ 1,431.92 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยสุญัญำ / ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

ลิขสิทธ์ิอ่ืน 360.72 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยสุญัญำ / ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21.56 ตดัจ ำหน่ำยตำมอำยสุญัญำ / ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์ 

เงินจำ่ยล่วงหน้ำและงำนระหว่ำงผลิต 223.68  

    รวม 2,040.79  
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4.3 สัญญาที่ส าคัญของบริษัท 

4.3.1 สัญญาเช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยท ำสัญญำเช่ำพืน้ที่อำคำรเพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ โดยท ำสัญญำเช่ำกับบุคคลที่

เก่ียวข้องกนักบับริษัท โดยมีรำยละเอียดของสญัญำเช่ำ ดงันี ้

  คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ท่ี 

จ านวนปีท่ีเช่า วันเร่ิม วันสิน้สุด (ตร.ม.) 

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 501 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-ม.ิย.-63 98 

2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 502 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-ม.ิย.-63 91 

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 505 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-ม.ิย.-63 100 

4. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 508 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-ม.ิย.-63 138 

5. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 509 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-ม.ิย.-63 119 

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

7. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 511 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-ม.ิย.-63 119 

8. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 512 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-ม.ิย.-63 119 

9. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 513 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-ม.ิย.-63 103 

10. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 517 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-ม.ิย.-63 35 

11. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 5 ห้อง 519 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-ม.ิย.-63 111 

12. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 11 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-ม.ิย.-63 1,417 

13. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 12 ห้อง 1202B 2 ปี 10 เดือน 1-ก.ย.-60 30-ม.ิย.-63 260 

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

15. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 14 ห้อง 1401C 2 ปี 11 เดือน 1-ส.ค.-60 30-ม.ิย.-63 98 

16. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 14 ห้อง 1401 B 2 ปี 8 เดือน 1-พ.ย.-60 30-ม.ิย.-63 169 

17. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 16 3 ปี 1-มิ.ย.-60 30-ม.ิย.-63 1,417 

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

19. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ 31 6 เดือน 1-ม.ค.-63 30-ม.ิย.-63 1,788 

20. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ R1 ห้อง UPS 3 ปี 1 เดือน 15 วนั 1-พ.ค.-60 15-ม.ิย.-63 53 

21. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ R2 ห้อง R201 6 เดือน 15 วนั 1-ธ.ค.-62 15-ม.ิย.-63 342 

22. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ R2 ห้อง R202 8 เดือน 15 วนั 1-ต.ค.-62 15-ม.ิย.-63 60 

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

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

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

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

27. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ P8 ห้อง 15 1 ปี 11 เดือน 1-ส.ค.-61 30-ม.ิย.-63 11 

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

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

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

31. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ดำดฟ้ำติดตัง้จำนดำวเทียม 1 ปี 3 เดือน 15 วนั 15-ม.ีค.-62 30-ม.ิย.-63 - 

32. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  พืน้ท่ีปิดป้ำยหน้ำอำคำร 2 ปี 5 เดือน 1-ก.พ.-61 30-ม.ิย.-63 - 

33. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั  ชัน้ดำดฟ้ำ R 2 ติดตัง้คอล์ยเย็น 2 ปี 3 เดือน 1-เม.ย.-61 30-ม.ิย.-63 8 

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

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

 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำให้บริกำรเสริม
ประเภท SMS WAP 
MMS และ VOICE 

ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ำ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของ AIS  

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

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

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

 

2) สัญญากับบริษทั โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำให้บริกำรข้อมลู  
(Content Provider 
Access Agreement) 

ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่ลกูค้ำ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ของ DTAC 

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

สญัญำให้บริกำรข้อมลู
ทำงเสียงด้วยโทรศพัท์ 
(AUDIOTEXT) 

ให้บริกำรข้อมลูด้วยเสียงทำงโทรศพัท์
ผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ
ดีแทคโดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx 

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

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

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

3) สัญญากับบริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสญัญา 

สญัญำให้บริกำรข้อมลู
ทำงเสียงด้วยโทรศพัท์ 
(AUDIOTEXT) 

ให้บริกำรข้อมลูด้วยเสียงทำงโทรศพัท์
ผ่ำนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ 
ทรูโดยใช้เลขหมำย 1900-xxx-xxx 

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

สญัญำให้บริกำรข้อมลู
ทำงโทรศพัท์เคลื่อนที ่

ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศแก่ลูกค้ำ
โทรศพัท์เคลือ่นทีข่อง True Move 

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

1) สัญญาออกอากาศทีวดีิจติอล 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำใช้บริกำร

ช่องสญัญำณดำวเทยีมกบั 

บมจ. ไทยคม  

เพื่ อใช้ออกอำกำศรำยกำรทีวีผ่ำน

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

KU-Band, C-Band  

เร่ิมวันที่ 20 ธันวำคม 2563 และสิน้สุดวันที่ 

10 กันยำยน 2564 คู่สัญญำสำมำรถต่ออำยุ

ได้ตำมควำมตกลงร่วมกนั  

สญัญำใช้บริกำรรวม

สญัญำณ กบับจก. ทีซี บรอด

คำสติง้ 

เพือ่ใช้บริกำรรวมสญัญำณและบริกำร

โครงข่ำยโทรทศัน์ 

เร่ิมวันที่ 20 ธันวำคม 2563  และสิน้สุดวันที่ 

10 กันยำยน 2564 คู่สัญญำสำมำรถต่ออำยุ

ได้ตำมควำมตกลงร่วมกนั  

สญัญำเชำ่ใช้บริกำรโครงข่ำย

โทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่น

ควำมถ่ีภำคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอลประเภทมำตรฐำน

ควำมคมชดัปกต ิ

บริกำรแปลงรหัสสัญญำณ กำรบีบอัด 

รวมสัญญำณ  และผสมสัญญ ำณ

โทรทศัน์ ตลอดจนแปลงควำมถ่ี และส่ง

สัญญำณโทรทัศน์ที่บีบอัดแล้วไปยัง

สถำนี เค รือข่ ำย  เพื่ อ ให้ สัญญ ำณ

โทรทศัน์สำมำรถออกอำกำศไปยงัพืน้ที่

ต่ำงๆ ของประเทศไทย 

เร่ิมวันที่  17 มกรำคม 2557 และสิน้สุดวันที่ 

31 พฤษภำคม 2571 คู่สัญญำสำมำรถต่อ

อำยไุด้ตำมควำมตกลงร่วมกนั 

2) สัญญาออกอากาศทีวดีาวเทียม 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญำใช้บริกำร

ช่องสญัญำณดำวเทยีมกบั 

บจก. พีเอสไอ บรอดคำสติง้  

เพื่ อใช้ออกอำกำศรำยกำรที วีผ่ำน

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

C-Band  

เร่ิมวันที่ 1 มิถุนำยน 2562 และสิน้สุดวันที่ 

31 พฤษภำคม 2563 คู่สัญญำสำมำรถต่อ

อำยไุด้ตำมควำมตกลงร่วมกนั  

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
 

ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
ใบอนญุำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี 
และประกอบกิจกำรโทรทศัน์ 

เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพืน้ดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจ
ระดับชำติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำม
คมชดัปกติ ช่องรำยกำร 29 โมโน ทีวี  

เร่ิมวันที่ 25 เมษำยน 2557 และสิน้สุดวันที่ 
24 เมษำยน 2572 
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ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

ใบอนญุำตประกอบกจิกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 
ช่องโมโน พลัสกับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

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

เร่ิมวนัท่ี 25 มีนำคม 2559 และสิน้สดุวนัท่ี  
24 มีนำคม 2564 
 

  

ใบอนญุำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 
ช่องโมโน 29 มวิสิค สเตชัน่กบั
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

เพื่ อ ใ ห้ บ ริก ำรก ระจำย เสี ย งห รือ
โทรทัศน์ช่องรำยกำรโมโน 29 มิวสิค 
สเตชัน่ (Mono29 Music Station) 

เร่ิมวนัท่ี 28 ตลุำคม 2563 และสิน้สดุวนัท่ี  
27 ตลุำคม 2564 

ใบอนญุำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 
ช่องรัช สตอร่ีส์ กบั
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

เพื่ อ ใ ห้ บ ริก ำรก ระจำย เสี ย งห รือ
โทรทศัน์ช่องรำยกำรรัช สตอร่ีส์ (Rush 
Stories) 

เร่ิมวนัท่ี 28 ตลุำคม 2563 และสิน้สดุวนัท่ี  
27 ตลุำคม 2564 

ใบอนญุำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 
ช่องอลวัร์ ชำแนล กบั
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กจิกำรโทรทศัน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

เพื่ อ ใ ห้ บ ริก ำรก ระจำย เสี ย งห รือ
โทรทัศน์ช่องรำยกำรอลัวร์ ชำแนล 
(A’lure Channel) 

เร่ิมวนัท่ี 28 ตลุำคม 2563 และสิน้สดุวนัท่ี  
27 ตลุำคม 2564 

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

เพื่ อ อ อกอ ำก ำศท ำงสถ ำนี วิ ท ย ุ
กระจำยเสียง และด ำเนินรำยกำรเพื่อ
โฆษณำเผยแพร่ต่อสำธำรณชนเป็น
ประจ ำทกุวนั 

เร่ิมวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และสิน้สดุวนัท่ี  
31 พฤษภำคม 2563 
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4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน 
 

ประเภท
กรมธรรม์ 

บริษัท
ประกัน 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
ทุน

ประกัน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอา
ประกันภัย 

กรมธรรม์
ประกนั
ควำมเส่ียง
ภยัทรัพย์สิน 

บมจ.ทิพย
ประกนัภยั 

1. เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงตกแต่งติดตัง้ตรึงตรำ
ส่วนต่อเติมต่ำงๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส ำนักงำน เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
ต่ำงๆ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย(SERVER) 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึง
ทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิดที่เป็นของผู้ เอำ
ประกนัภยัที่ใช้ส ำหรับประกอบกิจกำร 
- พืน้ที่เช่ำชัน้ 5,11,12,14,16,17,31,R2 
อำคำรจสัมินฯ 
- บ้ำนเช่ำซอยโลตสั หมู่บ้ำนส่ีไชยทอง 
- SERVER  ที่  KSC อำคำรเจนีวำ ชัน้ 8 
เมืองทองธำนี / JASTEL อำคำรจสัมินฯ 
ชัน้ 5,6,8 / ช่อง 9 / NTT บำงนำ / INET 
ตกึบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชัน้ 10 / สถำนี
วิทยกุระจำยเสียงยำนเกรำะ 

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

P3, P5, P8, P9 

104.10 28 ธ.ค. 2562 -
28 ธ.ค. 2563 

บมจ.โมโน 
เน็กซ์ จ ำกดั 

และ/หรือ บริษัท
ในเครือ 

กรมธรรม์
ประกนั
ควำมเส่ียง
ภยัทรัพย์สิน 

บมจ.ทิพย
ประกนัภยั 

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

2. เฟ อ ร์นิ เจ อ ร์  ส่ วน ต่ อ เติ ม ต่ ำ ง ๆ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส ำนกังำน 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ คอมพิวเตอร์
แม่ ข่ ำย  (SERVER) คอมพิ ว เต อ ร์
พร้อมอุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ
ทุกชนิดที่เป็นของผู้ เอำประกันภัยที่ใช้
ส ำหรับประกอบกิจกำร 

302.73 31 มี.ค. 2563 -
31 มี.ค. 2564 

บจก. โมโน  
โปรดกัชัน่ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษัทมีคดีฟ้องร้องจำกบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ดงันี ้

• เดือนมิถนุำยน 2558 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธ์ิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขนักีฬำ ในคดีแพ่งและคดีอำญำ 

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

 เมื่อวนัที ่ 7 พฤษภำคม 2561 โจทก์ยื่นฎีกำคดัค้ำนค ำพิพำกษำของศำลอทุธรณ์คดชี ำนญัพิเศษทัง้คดีแพ่งและ
คดีอำญำต่อศำลฎีกำ ต่อมำ เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน 2562 และวนัที่ 16 มิถนุำยน 2563 ศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำ
คดีอำญำและคดีแพ่งยกฟ้องโจทก์ ตำมล ำดบั คดีจึงเป็นที่สิน้สุด 

รวมถงึ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมคีดีฟ้องร้องจำกบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ดงันี ้

• เดือนสิงหำคม 2561 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธ์ิงำนวรรณกรรม ในคดีอำญำ โดยศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศกลำงประทับรับฟ้องบริษัท และมีค ำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 โจทก์

ไม่ได้ยื่นอทุธรณ์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด คดีจึงเป็นที่สิน้สุด  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่ำจะไม่ได้รับผลเสียหำยที่มีสำระส ำคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่ำวข้ำงต้น จึง
ไม่ได้บนัทึกส ำรองส ำหรับหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ไว้ในบญัชี  และมลูค่ำหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ ไม่ได้มีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยทีม่ีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  รวมถงึ ไม่มีกรณี
พิพำทอื่นใดทีม่ีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน)* 

ชื่อย่อหลกัทรัพย์ : MONO 

วนัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ : 6 มิถนุำยน 2556 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000040 

ที่ตัง้ส ำนกังำน :  29/9 หมู่ที ่4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 

  อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120* 

ประเภทธุรกิจ :  ธุรกจิสือ่และกำรให้บริกำรคอนเทนต์  (Media and Content Business) 

เว็บไซต ์ :  www.mono.co.th 

โทรศพัท์  :  (66) 2100 8100 

โทรสำร  :   (66) 2100 8101 

จ ำนวนและชนิดของหุ้น : ทนุจดทะเบียนและช ำระแล้ว 347,105,403.80 บำท 

ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท** :  หุ้นสำมญัจดทะเบียนและช ำระแล้ว 3,471,054,038 หุ้น 

  มลูค่ำหุ้นละ 0.10 บำท 
 

* จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เม่ือวนัที่  20 สิงหำคม 2563 และจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตัง้ส ำนกังำนเม่ือวนัที่ 29 มิถนุำยน 2563 

** ข้อมลู ณ 31 ธันวำคม 2563 
 

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ชื่อบริษัท 
และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO NEXT 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจให้บริกำรออกแบบ 

ธรุกิจออนไลน์ครบวงจร 

12,270,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่ง 11,160,000 หุ้น บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั  
ถือหุ้น 100% 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจสื่อทีวี 23,300,000 หุ้น 100% 
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ชื่อบริษัท 
และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO NEXT 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

ธรุกิจสื่อทีวี 170,000,000 หุ้น บริษทั โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั  
ถือหุ้น 100% 

บริษัท โมโน ช้อปป้ิง จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจคอมเมิร์ซ 4,000,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจสนบัสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

80,000 หุ้น 100% 

บริษัทท่ีหยุดด าเนินกิจการ 

บริษัท โมโน เรดิโอ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

หยดุด ำเนินธุรกิจ 2,000,000 หุ้น 100% 

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

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 10,000 หุ้น บมจ. โมโน เน็กซ์ จ ำกดั 

ถือหุ้น 99% และ 

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั  
ถือหุ้น 1% 

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

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 25,000,000 หุ้น 100% 

บริษัท โมโน มิวสคิ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 270,000 หุ้น 100% 
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ชื่อบริษัท 
และที่ตัง้ส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO NEXT 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัทท่ีหยุดด าเนินกิจการ (ต่อ) 

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 80,000 หุ้น 100% 

บริษัท ทีโมเมนต์ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต ำบลบำงพลบั 
อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
โทรศพัท์ (66) 2100 8100 
โทรสำร  (66) 2100 8101 

อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 500,000 หุ้น 

(เรียกช ำระร้อยละ 57.50) 

100% 

บริษัทท่ีช าระบัญช ี

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ช ำระบญัชีแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ ากัด ช ำระบญัชีแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 

บริษัท โมโน เพลย์ จ ากัด ช ำระบญัชีแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 

บริษัท โมโน แอสโทร จ ากัด ช ำระบญัชีแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 

บริษัท ไทย โปรเฟชชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จ ากัด (บริษัทร่วมทุน) ช ำระบญัชีแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 
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ข้อมูลของบคุคลอ้างอิง 

นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหำนคร 10400 
  โทรศพัท์ (66) 0  2009-9000, (66) 0  2009-9999 
  โทรสำร (66) 0  2009-9991 
 
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
  193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33  
  ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
  กรุงเทพมหำนคร 10110 
  โทรศพัท์ (66) 0  2264-9090 
  โทรสำร (66) 0  2264-0789-90 
   
ทีป่รึกษำกฎหมำย : บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จ ำกดั 
  21 ซอยอ ำนวยวฒัน์ ถนนสทุธิสำรวินิจฉยั แขวงสำมเสนนอก 
  เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
  โทรศพัท์ (66) 0  2693-2036 
  โทรสำร (66) 0  2693-4189 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2563 

 ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว : 347,105,403.80 บำท 
 หุ้นสำมญัจดทะเบียน และช ำระแล้ว : 3,471,054,038 หุ้น 
 มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  : 0.10  บำท 
 
การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 486,299,997.50 บำท และทนุช ำระแล้ว 347,105,403.80 บำท 

ทัง้นี ้เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บำท 

โดยกำรตัดหุ้นที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ MONO-W1 ซึ่งหมดอำยุเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 ท ำให้ 

ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วเป็น 347,105,403.80 บำท 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นสงูสดุ  10  รำยแรกของบริษทั  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่ำสดุ เมือ่วนัที่ 7 กรกฎำคม 2563 มดีงันี ้

 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

1. นำย พิชญ์ โพธำรำมิก 2,231,361,980 64.28 

2. 
Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c  
Albula Investment Fund Limited 

218,000,000 6.28 

3. น.ส. พร้อมศิริ สหบญุธรรม 136,181,600 3.92 

4. นำง ลลนำ ธำรำสขุ 129,807,200 3.74 

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 72,820,000 2.10 
6. นำย ปรำโมทย์ พสวงศ ์ 65,000,000 1.87 

7. นำย โสรัชย์ อศัวะประภำ 46,545,900 1.34 

8. นำย นิพนธ์ ลีละศิธร 25,980,000 0.75 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 24,254,931 0.70 

10. นำง สกุลัยำ ทองพนัธ์ 17,690,100 0.51 
 ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นๆ 503,412,327 14.51 
 รวม 3,471,054,038 100.00 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น  กำรด ำรงเงินไว้

เพื่อลงทุนในอนำคต หรือเพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท กำรจ่ำยปันผลประจ ำปี

ของบริษัท  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำร

บริษัทมีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำว   เมื ่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอจะท ำเช่นนัน้ได้  

แล้วรำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 

 ส ำหรับบริษัทย่อย  มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีและหลงัหกัส ำรอง

ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล

โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทย่อยนัน้ๆ 

เป็นต้น ทัง้นี ้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่ำวข้ำงต้นได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

ของ แต่ละบริษัทย่อยนัน้ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท มจี ำนวน 9 ท่ำน โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชมุ ทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยมี
รำยชื่อกรรมกำรและรำยละเอยีดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำร ดงันี ้

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัท  มีจ ำนวน 8 ท่ำน 
 
หมำยเหต ุ 1) นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัทย่อยและผู้บริหำร มีผลวนัที่ 30 เมษำยน 2563 
 2) นำยซงั โด ลี ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำร มีผลวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 3) นำยปรีชำ ลีละศิธร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ จำกต ำแหน่งเดิมกรรมกำรตรวจสอบ 
 4) นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติ ดงันี ้

- แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท แทนนำยพิชญ์ โพธำรำมิกที่ลำออก โดยมีวำระด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรท่ำนเดิม 
- แต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต โดยมีวำระด ำรง

ต ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรท่ำนเดิม 

8. โครงสร้างการจัดการ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม /
จ านวนการประชุมทัง้หมด  

1. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
 

9/9 

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร  
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8/9 

3. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

9/9 

4. นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์1) กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
(ลำออกวนัท่ี 30 เมษำยน  2563) 

4/4 

5. นำยซงั โด ลี2) กรรมกำร 
 

9/9 

6. นำยศิริ เหลืองสวสัดิ ์ กรรมกำร 
 

8/9 

7. นำยปรีชำ ลีละศิธร3) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
และประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

9/9 

8. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

9/9 

9. นำยเจริญ แสงวชิยัภทัร4) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
(เร่ิมด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 3 กมุภำพนัธ์ 2563) 

8/8 
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โดยมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์   เป็นเลขำนุกำรบริษัท และนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัท  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นำยนวมินทร์ ประสพเนตร  นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ นำยศิริ เหลืองสวสัดิ์ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อ

ร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป 

ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำยที่เป็นตัวเงิน 

และไม่ใช่ตัวเงิน แผนกำรด ำเนินงำนระยะสัน้ กลำง ยำว และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมที่

คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรจัดท ำ โดยมีกำรพิจำรณำทบทวนทุกปี ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม และ

ศกัยภำพทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืนแก่ธุรกิจ 

2. ก ำกับดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์

สจุริต ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบับริษัท  มติคณะกรรมกำรบริษัท   และมติที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้น 

3. มอบหมำยอ ำนำจกำรบริหำรให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับมอบหมำย

เป็นลำยลกัษณ์อักษร ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด รวมถึงพิจำรณำแบ่งบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ให้ชดัเจนสอดคล้องกบัทิศทำงของบริษัท 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ของบริษัท แผนกำรด ำเนินงำนและ

งบประมำณของบริษัท      

5. ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียงที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้

มัน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ได้รับอนมุตัิจำกผู้มีอ ำนำจ และมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงอนัมีผลกระทบต่อบริษัท  

6. ด ำเนินกำรให้มีกำรน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมมำใช้ จดัท ำงบกำรเงิน ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน และน ำเสนอ

ต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำงผู้สอบบญัชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม

ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำ

อนมุตัิ 

8. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เป็น

ลำยลกัษณ์อกัษร ส่ือสำรแนวทำงกำรปฏิบตัิให้พนกังำนทุกระดบัรับทรำบ และติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย ซึ่ง

ด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิเป็นประจ ำทกุปี 

9. จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งระบหุน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และอนุมตัิกฎบตัรของคณะกรรมกำร

ชดุอื่นๆ และทบทวนกฎบตัรอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

10. พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ำม ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน

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

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

กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่

ออกตำมวำระ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำเสนอ 

เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

11. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง หรือคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นใด 

และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำร 

12. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทได้ 

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

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และเลขำนกุำรบริษัท รวมทัง้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรดงักล่ำวตำมที่

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำเสนอ 

14. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสินใจที่เหมำะสม 

15. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมหลกัสตูรสมัมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท

ไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้ 
 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำร

มอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท  สำมำรถ

อนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด

กบับริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิไว้ 
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โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

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

คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 

ส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำร 
นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ 

(รักษำกำร) 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน* 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสชุำติ 

 
ฝ่ำยธุรกิจใหม่ 

 
ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

 
ฝ่ำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

 
ฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ 

 
ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 

 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 

ฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำร
และสื่อสำรองค์กร 

 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะผู้บริหำร มีจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร        

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด 

3. นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสชุำติ1) ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 

4. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน 

5. นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำรและส่ือสำรองคก์ร 

6. นำยธีรศกัดิ์ ธำรำวร ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

7. นำงสำวทศันีย์ ควรแถลง1) ผู้ช่วยอ ำนวยกำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
หมำยเหต ุ 1) ผู้บริหำรที่แต่งตัง้ระหว่ำงปี มีดงันี ้

- นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน แทนนำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ มีผลวนัที่ 
30 เมษำยน 2563 

- นำงสำวทศันีย์ ควรแถลง เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  และเป็นผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบญัชีแทน
นำงสำวปวีณำ พนูพฒันสขุ มีผลวนัที่ 30 เมษำยน 2563 

 2) ผู้บริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี 4 ท่ำน มีดงันี ้
- นำยจิรประวตัิ บณุยะเสน ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต ลำออกมีผลวนัที่ 29 กมุภำพนัธ์ 2563 
- นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบญัชี ลำออกมีผลวนัที่ 30 เมษำยน 2563 
- นำงสำวปวีณำ พนูพฒันสขุ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ลำออกมีผลวนัที่ 30 เมษำยน 2563 
- นำยวีรยุทธ โพธำรำมิก ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรควำมสมัพนัธ์องค์กร เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง 16 มีนำคม 2563 และสิน้สุด

สถำนะเป็นผู้บริหำร บมจ.โมโน เน็กซ์ เนื่องจำก โอนย้ำยไปสงักดับริษัทย่อยมีผลวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

8.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัท่ี 14 มีนำคม 2555 ได้มีมติแต่งตัง้นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 

เป็นเลขำนกุำรบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่หลกัในกำรจดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น รำยงำน

กำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด และจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดท ำ

โดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวันท ำกำร นับแต่วนัที่

บริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 
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8.4 ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน คือ นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสชุำติ ด ำรง

ต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี คือ 

นำงสำวทศันีย์ ควรแถลง ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง โดยมีกำรเปรียบเทียบกับระดับที่

ปฎิบตัิอยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั และพิจำรณำประสบกำรณ์ ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กรรมกำรด ำรงอยู่

แต่ละคณะในอัตรำที่เหมำะสม โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน และ

น ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563  มีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไม่เกิน 

5,000,000 บำท  และก ำหนดค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรในวงเงินไม่ เกิน  2,000,000 บำท (เท่ำกับปี 2562)  ส ำหรับ

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน    

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

โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยบคุคล ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2) 

ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม1) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม คณะกรรมการ 
บริษัท  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

1. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต ประธำนกรรมกำร 
 

840,000 - - - 840,000 

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร  
 

360,000 - - - 360,000 

3. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำร  
 

240,000 - - - 240,000 

4. นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ กรรมกำร (ม.ค. – เม.ย.) 
 

80,000 - - - 80,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2) 

ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม1) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม คณะกรรมการ 
บริษัท  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

5. นำยซงั โด ลี กรรมกำร  
 

240,000 - - - 240,000 

6. นำยศิริ เหลืองสวสัดิ์ กรรมกำร  
 

240,000 - - - 240,000 

7. นำยปรีชำ ลีละศิธร กรรมกำรอิสระ (ม.ค. - ธ.ค.) 
กรรมกำรตรวจสอบ (ม.ค.) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (ก.พ. - ธ.ค.)  
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ (4 ครัง้) 

240,000 230,000 80,000 - 550,000 

8. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรสรรหำฯ 

240,000 120,000 40,000 - 400,000 

9. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมกำรอิสระ (ก.พ. - ธ.ค.) 
กรรมกำรตรวจสอบ (ก.พ. - ธ.ค.) 
และกรรมกำรสรรหำฯ (3 ครัง้) 

220,000 110,000 30,000 - 360,000 

 รวม 2,700,000 460,000 150,000 - 3,310,000 
 

หมำยเหต ุ  1) ค่ำตอบแทนรำยครัง้ที่เข้ำประชมุ 
 2) ทำงบริษัทไม่ได้มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และไม่มีกำรก ำหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหำรจ ำนวน 11 รำย ส ำหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 21.84 
ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั เบีย้เลีย้งต่ำงประเทศ และประกนัสงัคม 

2) ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

ไม่มี 

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

บริษัทได้จดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 20 มกรำคม 2549 ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทหลักทรัพย์

จดักำรกองทุนทิสโก้ จ ำกดั  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่พนกังำน และเพื่อจงูใจให้พนกังำนท ำงำน

กบับริษัทในระยะยำว ซึง่นโยบำยของกองทนุเป็นเงินสะสมของพนกังำนในอตัรำขัน้ต ่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสำมำรถ

เลือกอัตรำเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตรำเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้   อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจำกบริษัท

โดยอ้ำงอิงอำยกุำรเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนของพนกังำนเป็นเกณฑ์  และบริษัทจ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับ

ผู้บริหำรจ ำนวน 11 รำย ส ำหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวำคม 2563  เท่ำกบั 1.22 ล้ำนบำท 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ โครงสร้ำง

ค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงจงูใจให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบตัิงำนอย่ำง

เต็มประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำย  
 

 

8.6 บุคลากร 

1)  จ ำนวนพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหำร)  ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2563 รวมทัง้สิน้ 563 คน ซึ่ง

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำน รวมเป็นเงินจ ำนวน  367.75 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูป

เงินเดือน โบนสั ค่ำล่วงเวลำ เงินประกนัสงัคม เงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และอื่นๆ   

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 119 

บริษัทในเครือ 444 

รวม 563 

2)  จ ำนวนพนกังำนของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  สำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดงันี ้
 

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

หน่วยธุรกจิ  

กลุ่มธุรกิจใหม ่ 17 

กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3 

หน่วยงำนสนบัสนนุ  

ส ำนกัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 13 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 27 

ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน 22 

ฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำรและส่ือสำรองค์กร 13 

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 10 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9 

ฝ่ำยวเิครำะห์ข้อมลูเชิงธุรกจิ 5 

รวม 119 

 

ทัง้นี ้นโยบำยด้ำนกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัและชีวอนำมยั และ

นโยบำยด้ำนกำรพฒันำพนกังำน รำยละเอียดปรำกฎใน หวัข้อควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ภำยใต้หวัข้อย่อย กำรปฏิบตัิ

ต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจที่อยู่บนพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำร

จดักำรท่ีมีธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้น และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

มำโดยตลอด โดยมีกำรวำงนโยบำยก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 

และมีกำรทบทวนทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ตำมแนวทำงจำกหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรสร้ำง

คุณค่ำอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทในอนำคต รวมถึงกำรทบทวนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เก่ียวกับ

หลักเกณฑ์ กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีกำรปรับปรุง  

เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทได้มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่นโยบำยต่ำงๆ ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน รับทรำบยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติ ผ่ำนทำงส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในบริษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมด้ำนจริยธรรม และกำร

อบรมปฐมนิเทศและหลกัสตูรอื่นๆ และมีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนก ำกับดูแล 

ซึง่มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบอย่ำง

สม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้ยงัให้ควำมส ำคญักับนโยบำย แนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ กำรประเมินควำม

เส่ียง ติดตำมตรวจสอบระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ จนได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน

กำรทจุริต  

ทัง้นี ้ ผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัท ประจ ำปี 2563 อยู่ในระดบัดีเลิศ 
หรือ 5 ดำว และยงัได้รับคะแนนเต็มร้อยในกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
 

แนวทำงในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ที่บริษัทมุ่งเน้น มีดงัต่อไปนี ้

1. กรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำร และพนักงำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 

2. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมทุ่มเท รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต 

ภำยใต้กฎหมำย ข้อบงัคบับริษัท และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

3. ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้บริษัท มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ก ำหนดวัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน กำรจดัสรรทรัพยำกร พร้อมทัง้ติดตำม ประเมินผล ตลอดจนดูแลกำรรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำน และกำรเปิดเผยข้อมลูต่ำงๆ 

4. ด ำเนินกำรให้มีโครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัทที่ชดัเจน มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสม 

เพื่อช่วยกลัน่กรองงำนอย่ำงรอบคอบ ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ และฝ่ำยจดักำร มีกำร

แบ่งแยกหน้ำที่ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงชดัเจน 

5. จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน และจดักำรบริหำรควำมเส่ียง ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)  

 

                                                                                                                                                                                                                          
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 54 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ และถือประโยชน์

ของบริษัทเป็นส ำคญั 

7. ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำร

ระหว่ำงบริษัทกบัผู้ ถือหุ้นท่ีสะดวก 

8. ตระหนักถึงกำรสร้ำงคุณค่ำแก่บริษัทอย่ำงยั่งยืน ค ำนึงถึงจริยธรรมทำงธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ำย สงัคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กัน นอกจำกนี ้พิจำรณำถึง สภำพแวดล้อม และกำรปรับตวัภำยใต้กำรเปล่ียนแปลง

ทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว กำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรม และน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ

ตอบสนองควำมต้องกำรลกูค้ำ 

9. คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัททัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูที่ไม่ใช่

ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ ถกูต้อง และเชื่อถือได้  

10. ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรตระหนักในสิทธิมนุษยชน และกำรไม่ล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

11. สร้ำงค่ำนิยมปลกูฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกอนัดีงำมด้ำนต่ำงๆ แก่พนักงำน ส่ือสำรให้เข้ำใจในทิศทำง

เดียวกนั ปฏิบตัิจนกลำยเป็นวฒันธรรมองค์กร 
 

นโยบายก ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส าคัญ 5 หมวด ดังนี ้

• สิทธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

• กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

• กำรค ำนึงถงึบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

• กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส และกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน  (Disclosure , Transparency 

and Financial Integrity)  

• ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilties of the Board of Directors)   

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุรำย ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นรำยย่อย นกัลงทนุสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่ำงชำต ิ 

และได้ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐำน ได้แก่ กำรได้รับ

ส่วนแบ่งในก ำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่ำงเทำ่เทียมกนั กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท  กำรได้รับข้อมลู

บริษัทอย่ำงเพียงพอถกูต้องชดัเจน รวมถึงกำรใช้สิทธิลงคะแนนในเร่ืองที่ส ำคญัๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้ประเด็นหรือวำระส ำคญั ที่มีผลต่อทิศทำงของธุรกิจ หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผ่ำน

กำรพิจำรณำและ/หรืออนมุตัิโดยผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท 

(2) จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสำรประกอบแก่ผู้ ถือหุ้น เป็นกำรล่วงหน้ำตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมี

ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรใช้สิทธิและกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม ประกอบด้วย รำยละเอียด
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วำระกำรประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละวำระ หนังสือมอบฉันทะ

ในรูปแบบที่สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน รำยชื่อกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะ

มอบฉนัทะให้เข้ำประชมุแทน ข้อมลูเอกสำรท่ีต้องแสดงในวนัประชุมเพื่อรักษำสิทธิกำรเข้ำประชุม รวมถึงข้อบงัคบั

บริษัทส ำหรับกำรประชมุ ขัน้ตอนและสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนน 

(3) ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี บริษัทจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสำรประกอบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วนั
ก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้ฉบบัภำษำไทย
และภำษำองักฤษ 

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1) บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุนสถำบนั  โดยให้ข้อมลูวนั เวลำ และ

สถำนท่ีประชมุ ที่เดินทำงได้อย่ำงสะดวก มีแผนท่ีชดัเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึง บริษัทเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน

ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุอย่ำงน้อยหน่ึงชัว่โมง และจดัชอ่งทำงกำรลงทะเบียนอย่ำงเพียงพอ จดัเตรียมอำกรแสตมป์ 

และน ำเทคโนโลยีระบบบำร์โค้ด (Barcode) มำใช้ในกำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรแสดงผล เพื่อควำม

สะดวก รวดเร็ว และถกูต้องแม่นย ำ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทดูแลไม่ให้มีกำรกระท ำใด ในกำรจ ำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุม หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้น
จนเกินควร ทัง้นี ้ไม่มีกำรก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะต้องน ำหลกัฐำนแสดงตนเกินกว่ำแนวทำงปฏิบัติ
ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

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

(4) ประธำนกรรมกำร ดูแลให้กำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคบับริษัท โดย

จดัสรรเวลำกำรประชมุอย่ำงเพียงพอ ด ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส ระหว่ำงกำรประชมุเปิดโอกำส

ให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมอย่ำงทัว่ถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวำระ กรรมกำร

ทกุคนและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในสำยงำนหลกัได้เข้ำร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือ

จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ด ำเนินกำรเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม  และน ำผลคะแนนมำรวมกับคะแนนเสียง

ที่ลงไว้ล่วงหน้ำในหนงัสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

และบตัรเสีย แต่ละวำระให้ที่ประชมุทรำบ และบนัทึกในรำยงำนกำรประชมุ 

หลงักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ต่อตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัประชมุ 
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(2) จดัส่งรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ต่อตลำดหลกัทรัพย์และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย รำยชื่อ

กรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำประชุม สดัส่วนกรรมกำรที่เข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมประชุม ชีแ้จงวิธีกำรลงคะแนนและ

นบัคะแนน มติที่ประชมุ ผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ บนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบ ชื่อผู้ถำมผู้ตอบ 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจดัให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี  ้

(1) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น และส่งค ำถำมเก่ียวกับบริษัทได้ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประกำศผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพย์  ซึ่งหลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ เผยแพร่อย่ำงชดัเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท  

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

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

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

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

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

(7) ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู ต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ 
เมื่อเข้ำรับต ำแหน่งภำยใน 30 วนัท ำกำร และต้องแจ้งเก่ียวกบักำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่ำงน้อย 1 วนั
ล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำยต่อคณะกรรมกำรหรือผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ทกุครัง้เมื่อมีกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำร ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนด  
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(8) ก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียต่อเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่อำจมี

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ น และบันทึกในรำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร และดแูลให้กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียอย่ำงมีนยัส ำคญั เว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำระนัน้  

(9) ดแูลกำรจดักำรและติดตำมรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิในกำรท ำรำยกำร 

ให้เป็นไปตำมขัน้ตอนด ำเนินงำน หลกักำรเปิดเผยข้อมลู ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึง่กำรเปิดเผยรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน

ที่เข้ำข่ำยต้องขออนุมัติจำกผู้ ถือหุ้ น จะมีกำรชีแ้จงรำยละเอียดเหตุผลของกำรท ำรำยกำรต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิก่อนกำรท ำรำยกำร ตำม

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 
 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม 

บริษัทมีกำรก ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ต่อกลุ่มทัง้

ภำยนอกและภำยในบริษัท ในอนัท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้ำหมำยหลกัของบริษัทอย่ำงยัง่ยืน 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น 

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

ลูกค้า 

บริษัทเน้นให้ควำมส ำคญักับควำมพึงพอใจของลกูค้ำ มุ่งพฒันำบริกำรและสร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ๆ เพื่อน ำเสนอต่อลกูค้ำ  
ควบคู่กับกำรรักษำจรรยำบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้ำ  และใส่ใจต่อกำรแก้ไขปัญหำในทุกเร่ืองที่ลูกค้ำร้องเรียนหรือ
ให้ข้อแนะน ำ 

พนักงาน 

บริษัทเน้นกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชน  มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำง

เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และสอดคล้องกับสำยอำชีพและอุตสำหกรรมเดียวกัน  มีกำรดูแลด้ำน

สภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน  มีกำรปฐมนิเทศ

ให้พนกังำนทรำบถึงคู่มือพนกังำน ซึ่งระบุข้อก ำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรท ำงำน รวมถึงนโยบำย และ

จรรยำบรรณที่พนักงำนพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่พนักงำนพึงได้รับมำกกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด อำทิ 

กำรประกันสุขภำพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ของพนักงำน โดยส่งเสริม
ให้พนักงำนได้รับกำรอบรม สัมมนำ ทัง้จำกภำยในและภำยนอกบริษัท เพื่อให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญ 
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และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อกำรเปล่ียนแปลงนวตักรรมต่ำงๆ  ข้อก ำหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตำม เช่น กำรสัมมนำหรืออบรมเก่ียวกับประกำศ ข้อก ำหนด และ
กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ และ ก.ล.ต. กำรสมัมนำมำตรฐำนกำรบญัชีของสถำบนัต่ำงๆ กำรสมัมนำควำมรู้
เก่ียวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เป็นต้น 

เจ้าหนี ้

บริษัทถือปฏิบัติตำมสัญญำ และเงื่อนไขต่ำงๆที่มีต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครัด ในกำรบริหำรเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์กำรใช้   กำรช ำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ตำมก ำหนด  มีควำมรับผิดชอบในหลักประกันต่ำงๆ เพื่อสร้ำง

ควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหนี ้หำกกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดกำรผิดนัด

ช ำระหนี ้บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ  

คู่ค้า 

บริษัทเน้นกำรปฏิบตัิกับคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำค และเหมำะสม ปฎิบตัิตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจต่อคู่สญัญำที่ได้ตกลงกันไว้

อย่ำงเป็นธรรม  พัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับคู่ค้ำ และมีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงชัดเจนไว้ใน

นโยบำยจัดซือ้จัดจ้ำง มีกำรคัดเลือกและเปรียบเทียบตำมหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของบริษัท  

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทเน้นด ำเนินธุรกิจภำยใต้กติกำของกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม  ด ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขนัเสรี ประพฤติตำมกรอบกติกำ

บรรทดัฐำนของข้อพึงปฏิบตัิที่ดีในกำรแข่งขนั ไม่แสวงหำข้อมลูควำมลบัของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สจุริตหรือโจมตีคู่แข่ง

โดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรร่วมมือทำงกำรค้ำกับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือ

ควำมร่วมมือในอนัท่ีจะมีส่วนช่วยในกำรพฒันำเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และประเทศให้ยัง่ยืน 

องค์กรก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 

บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก ำหนด และกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีก ำหนดโดยองค์กรที่ก ำกับดูแล และหน่วยงำนที่

เก่ียวข้อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง ตลำดหลักทรัพย์  ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทัง้ให้ควำมร่วมมือและประสำนงำนกบัหน่วยงำนเอกชนอื่นๆ 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริม

กำรเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีกำรอบรมให้ควำมรู้  ปลูกจิตส ำนึกแก่พนักงำน จัดกิจกรรมให้พนักงำนได้มีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง สร้ำงสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษำส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน

อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตำม วัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส ำเร็จของ

โครงกำรในระยะยำว รวมถึงบริษัทให้ควำมช่วยเหลือ บริจำคทรัพย์สินให้แก่มลูนิธิและองค์กรต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทำงสงัคมตำมโอกำส เช่น บริจำคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ส ำนกังำนให้แก่โรงเรียน วดั มลูนิธิหรือหน่วยงำนอื่น โดย

ให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนทัง้ภำครัฐและเอกชน 
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การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 

บริษัทก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนที่จะต้องรับทรำบ 

ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร

และพนกังำน อย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบตัิตำมควำมสมคัรใจ และไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำไม่ทรำบแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดขึน้นี ้

ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส ำคัญที่จะด ำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคับ

บญัชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตัิตำมอย่ำงจริงจงั และทำงบริษัทมีมำตรกำรกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษ

ทำงวินยัส ำหรับด ำเนินกำรกบัพนกังำนท่ีละเมิดหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำย  

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน 

บริษัทจัดช่องทำงกำรรับเร่ืองเก่ียวกับบรรษัทภิบำลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส ำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

บุคคลในองค์กร (Whistle Blowing ) ทัง้จำกพนักงำนเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตำมกำรปฏิบัติตำม

กำรดูแลกิจกำรท่ีดี โดยช่องทำงกำรรับเร่ืองเก่ียวกบับรรษัทภิบำลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทำง ได้แก่ 

1. โทรศพัท์ 

2. โทรสำร 

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

4. ยื่นเร่ืองโดยตรงทีเ่ลขำนกุำรบริษทั หรือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของบริษัท 

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

และเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน และผู้แจ้งเบำะแส บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรเก็บข้อมลูร้องเรียน

เป็นควำมลบั และได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรรับเร่ืองและกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งเร่ืองร้องเ รียนดงักล่ำวจะ

รับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและเก่ียวข้องด้วยเท่ำนัน้ และส ำหรับผู้ ร้อง เรียนที่เป็นพนกังำน จะได้รับ

ควำมคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรท ำงำน  

ทัง้นี  ้เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดกำรสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ ที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อกำร

ด ำเนินงำนและบริหำรงำนของบริษัท อันจะท ำให้สูญเสียทรัพยำกรโดยเปล่ำประโยชน์ เลขำนุกำรบริษัท จะร่วมกับ

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำข้อร้องเรียนหรือค ำถำมเฉพำะเร่ืองที ่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนและกำร

บริหำรงำนของบริษัท หรือเร่ืองที่เป็นกำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บริษัท  โดยมีข้อพิจำรณำ ดงัต่อไปนี  ้

(ก)  ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อำจจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสืบค้น เก่ียวกับกำรฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วย

กฎหมำยของบริษัท หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท อันจะท ำให้บริษัทเสียหำยหรือ

สญูเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

(ข) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบักฎหมำย หลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำม 

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

ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้ำข่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

หรือตลำดหลกัทรัพย์ 

(จ) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบังบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัท 

(ฉ) ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท 

(ช) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ และเหตุกำรณ์

หรือพฤติกรรมที่เก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดเพิ่มเติม 
 

หมวดที่  4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่ อถือทางการเงิน  (Disclosure , 

Transparency and Financial Integrity) 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องแจ้งแก่ตลำดหลักทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงำนที่เก่ี ยวข้อง ทัง้ในด้ำนของ

ควำมถกูต้อง ควำมเพียงพอ ควำมรวดเร็ว ควำมเท่ำเทียมกนัของกำรให้ข้อมลูแก่ทกุกลุ่ม ดงันี  ้

กำรเปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูที่มิใช่ทำงกำรเงินของบริษัท 

(1)  ดูแลให้มีระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยงบกำรเงิน ต้องผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้ สอบบัญชี

รับอนุญำต และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผย

รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (MD&A) และข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน

ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เพื่อให้นักลงทุนทรำบถึงข้อมูลกำรเปล่ียนแปลงของฐำนะกำรเงินและ

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

(2)  เปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินโดยพิจำรณำถึง ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

ควำมเห็นของผู้ สอบบัญชี ข้อสังเกตเก่ียวกับระบบควบคุมภำยใน และข้อสังเกตผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำยของบริษัท 

(3)  เปิดเผยข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน อนัประกอบด้วย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

ต่ำงๆ อำทิ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 

กำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ กำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำรสื่อสำรให้พนักงำนยึดถือเป็น

แนวปฏิบตัิ อนัจะน ำไปสู่กำรสร้ำงคณุค่ำให้กบัธุรกิจในระยะยำว 

(4)  ดแูลกรรมกำรแต่ละรำยให้เปิดเผยข้อมลูในส่วนของตนเองอย่ำงถกูต้องและครบถ้วน  

(5)  สนับสนุนให้มีบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 

ประสบกำรณ์ให้เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
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(6)  เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ำมี) อย่ำงชดัเจน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมั่นใจว่ำมีโครงสร้ำง

กำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  กรณีมีข้อตกลงผู้ ถือหุ้น หรือนโยบำยที่มีผลต่อโครงสร้ำง

กำรถือหุ้น ควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น หรืออ ำนำจในกำรควบคุมบริหำรกิจกำร ให้พิจำรณำว่ำไม่เป็นอุปสรรคต่อ

กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และมีกำรเปิดเผยข้อมลูตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์  

(7)  เปิดเผยข้อมูลทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

(8)  มีช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถติดต่อข้อมูลทำง Email ของกรรมกำรอิสระ หรือเลขำนุกำรบริษัท ส ำหรับ

ข้อมลูเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมกำร กำรก ำกบัดแูลกิจกำร และกำรตรวจสอบ เป็นต้น 

กำรจดักำรสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

(1)  ดูแลให้ฝ่ำยจดักำรติดตำม ประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  

หำกมีเหตุกำรณ์หรือสัญญำณที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ให้มีกำรติดตำม

อย่ำงใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ และด ำเนินธุรกิจอย่ำงระมัดระวัง พร้อมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลตำม

หลกัเกณฑ์ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

(2)  ดูแลให้ฝ่ำยจดักำรก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน โดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง

เจ้ำหนี ้ทัง้นี ้กำรตัดสินใจใช้วิธีกำรใดๆ ต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และให้รำยงำนสถำนะกำรติดตำมแก้ไข

ปัญหำต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(3)  กำรเสนอควำมเห็นหรือรำยกำรใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ ดูแลให้มีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่อไม่ให้

กระทบต่อควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกิจกำร สภำพคล่องหรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

ด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(1)  บริษัทได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินท ำหน้ำที่

ติดต่อสื่อสำรกบัผู้ลงทนุ นกัลงทนุสถำบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเครำะห์และภำครัฐที่เก่ียวข้อง  

(2)  ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรก ำหนดทิศทำงและกำรพัฒนำงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

นกัลงทนุสมัพนัธ์อย่ำงชดัเจน ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลูต่อบคุคลภำยนอกอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และ

ทันเวลำ ดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์  เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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(3)  จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรข้อมลู ข่ำวสำร และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดงันี  ้

• ปี 2563 บริษัทมีกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน ำเสนอข้อมูลและผลประกอบกำรของบริษัท และ

ทิศทำงในอนำคตแก่นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ ผู้ลงทนุ และส่ือมวลชน ดงันี ้ 

:   กำรประชมุพดูคยุกบันกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลกัทรัพย์ต่ำงๆ รวม 4 ครัง้ 

:   กำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชนถึงกำรปรับเปล่ียนทิศทำงธุรกิจ กำรปรับโครงสร้ำง และกำรย้ำยที่ท ำกำร

ส ำนกังำนใหญ่ โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

• จดหมำยข่ำวที่น ำเสนอทิศทำงและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

• เว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th 

• หน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร 02-100-8100 ต่อ 7878, 7787 

• Email :  ir@mono.co.th 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

(1) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท จดักลุ่มได้ 2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะที่ 1 แบ่งตำมกำรบริหำรงำน แบ่งได้เป็น  

• กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 

• กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 

ลกัษณะที่ 2 แบ่งตำมควำมเป็นอิสระ 

• กรรมกำรอิสระ 

• กรรมกำรไม่อิสระ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 

2 คน (ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกทุกรำย นับต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ลงมำ) และกรรมกำรที ่ไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 2 คน มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ซึ ่งในจ ำนวนนี ้ด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 คน ส ำหรับกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 2 คน ประกอบด้วย  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด โดยโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทมีสัดส่วนของ

กรรมกำรอิสระเท่ำกับ 1 ใน 2 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด ท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำร

พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้

จ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ได้ก ำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระ

อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

mailto:ir@mono.co.th
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(2) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นอัตรำจ ำนวนหนึ่งในสำม   

ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรำหนึ่งในสำม  

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภำยหลังกำรแปรสภำพนัน้ให้จับสลำกกัน   ส่วน 

ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง

อำจได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

1. ตำย 

2. ลำออก 

3. ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 

5. ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

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

(4) คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด และต้องมี

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

(5) ประธำนกรรมกำรจะมำจำกกำรเลือกตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะมำจำกกำร

คดัเลือกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(6) สนบัสนุนให้กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตน และทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บริษัท

อย่ำงเพียงพอ 

(7) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท สำมำรถเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือ

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

และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบด้วย ทัง้นี ้ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย)  ได้

ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

(8) คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เพื่อท ำหน้ำที่

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ  ที ่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจัดกำรประชุม

คณะกรรมกำร เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำม

มติคณะกรรมกำรบริษัท ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำรเปิดเผย

คุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ของเลขำนุกำรบริษัทในรำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท 
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5.2 คณะอนุกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดให้มีคณะอนุกรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองรำยละเอียด 

และได้ก ำหนดคณุสมบตัิ และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะอนกุรรมกำรเฉพำะเร่ืองไว้อย่ำงชดัเจน 

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อก ำหนดนโยบำยและตัดสินใจกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ซึ่ง

คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่พิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ ที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

อนุมตัิหรือให้ควำมเห็นชอบ รวมทัง้ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำน

ด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  

 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุล

อ ำนำจโดยแยกหน้ำที่กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกัน ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรที่

ไม่เป็นผู้บริหำร โดยเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำร และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 

และกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ส่วนประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นหัวหน้ำและผู้ น ำคณะผู้ บริหำรของบริษัท

รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจดักำร เพื่อให้บรรลตุำมแผนงำนท่ีวำงไว้   

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมกำรในกำรสอบทำนรำยกำรทำงกำรเงินของ

บริษัท ให้มีควำมถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ และสอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน

และกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล รวมถึ งกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่

ก ำหนดในระเบียบหรือนโยบำยของบริษัท ตลอดจนกฎและประกำศที่เก่ียวข้อง 

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำสรรหำผู้ที่เห็นสมควรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และน ำเสนอกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  หรือ

น ำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ แล้วแต่กรณี รวมทัง้เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนของกรรมกำร

บริษัท และผู้บริหำรระดับสูง สัญญำจ้ำงผู้บริหำรระดับสูง และอัตรำกำรขึน้เงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอ

ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้อนุมตัิค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู 

และอตัรำกำรขึน้เงินเดือนโดยรวม ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรนัน้  คณะกรรมกำรจะต้องน ำเสนอที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ 

• ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อพิจำรณำควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

ทัง้นี ้โดยในแต่ละคณะอนุกรรมกำรจะมีกำรประชุมประเมินผลกำรด ำเนินงำนหรือทบทวนนโยบำยต่ำงๆ 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

(2) ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และสมำชิกของ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระด้วย 
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5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบ่งอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล 

และกำรบริหำรงำนประจ ำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่ในกำรเป็นผู้น ำและมีส่วนส ำคัญในกำรตัดสินใจเร่ือง

นโยบำยของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำยทำง

ธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำร เป็นผู้ น ำกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดย

สนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ  ตลอดจนท ำหน้ำที่

ประธำนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจ ำวัน แต่ให้กำร

สนับสนุนและค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ในขณะที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจที่

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนี ้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมกำร เพื่อให้

กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง  

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดวนัประชุมล่วงหน้ำแต่ละปี อย่ำงน้อย 6 ครัง้ต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และก ำหนด
วำระประจ ำของแต่ละครัง้ไว้ชดัเจน เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ โดย
ผู้ สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวำระที่นอกเหนือจำกนี ้ประธำนกรรมกำร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
กรรมกำรจะร่วมกันพิจำรณำตำมควำมส ำคัญและจ ำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน บริษัท
จะจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกับ
ควบคมุและดแูลกำรปฎิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

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

(3) คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ สำมำรถจดัประชุมเพื่อพิจำรณำวำระตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ให้ได้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสำนงำน 

(4) หนังสือเชิญประชุม รำยละเอียดวำระและเอกสำรประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ ก่อน
วนัประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั  ยกเว้นเอกสำรประกอบในวำระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้น ำเร่ือง
อภิปรำยกนัในที่ประชมุ และมีกำรจดบนัทึกกำรประชมุซึง่มีรำยละเอียดครบถ้วนชดัเจน จดัเก็บรักษำรำยงำนกำร
ประชุมซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  

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

(7) ส่งเสริมให้กรรมกำรมีอิสระในกำรแสดงควำมคดิเห็นและเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ำสู่วำระกำรประชมุ 

(8) ในกำรประชุมทุกครัง้ควรจัดให้มีผู้ บริหำรและผู้ ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรำยละเอียด
ประกอบกำรตดัสินใจที่ถกูต้องและทนัเวลำ 

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข

กำรด ำเนินงำน ทัง้นี  ้เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำน โดยมีกำรก ำหนด

หัวข้อที่จะประเมินอย่ำงชัดเจน โดยมีประเมินกรรมกำรทัง้คณะ คณะกรรมกำรประเมินตนเอง ประเมิน

คณะกรรมกำรชุดย่อย ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ในทุกสิน้ปี และรวบรวม

สรุปรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำรับทรำบ และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป ทัง้นี ้แบ่งกำรประเมิน เป็นดงันี ้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยน ำแนวทำงจำกตลำดหลกัทรัพย์มำ

ปรับใช้ให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยมีหวัข้อในกำรประเมิน  ดงัต่อไปนี ้ 

-  โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร  

-  บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

-  กำรประชมุคณะกรรมกำร  

-  กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 

- ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยบริหำร  

- กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร  

โดยในปี 2563 คะแนนประเมินคณะกรรมกำรทัง้คณะเฉล่ีย เท่ำกบั 98.64% 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมกำรประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ

ตนเอง โดยก ำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  นโยบำย

ก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณของกรรมกำร โดยมีหวัข้อในกำรประเมิน ดงัต่อไปนี ้

- คณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

- กำรก ำหนดกลยทุธ์ ก ำกับดแูล และติดตำมกำรด ำเนินงำน 

- บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

- กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร 

โดยในปี 2563 คะแนนประเมินตนเองของกรรมกำรโดยเฉล่ีย เท่ำกบั 99.63% 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกำรประเมิน
ตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้สำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2563 มี
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ดงันี  ้

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เท่ำกบั 98.59% 

- คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เท่ำกบั 93.98% 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

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

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

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

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

(3) คณะกรรมกำรก ำกับดแูลให้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน อนมุตัิโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนท่ีจูงใจส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้บริหำรระดบัสงู และพนกังำน  เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของธุรกิจ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว มีกำรส่ือสำรเกณฑ์กำรประเมินเป็นกำรล่วงหน้ำ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น 
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(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท เป็นประจ ำอย่ำงน้อย

ปีละ 1 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทำงพิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผลกำรปฎิบัติงำนของ

พนักงำน อำยุงำน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร 

และคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

(1)  สนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท เข้ำร่วมกำรสมัมนำ อบรมกับสมำคมส่งเสริม

สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นๆ จดัโครงกำรพฒันำผู้บริหำร

ประจ ำปี เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงกำรปฎิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้อย่ำงน้อย

กรรมกำรบริษัท จะต้องผ่ำนกำรอบรมและเข้ำอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ และ 

ก.ล.ต. ก ำหนด 

สรุปกำรอบรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ รับผิดชอบในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ปี 2563 

• นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ล ำดบั หลกัสตูร ประเภท 

1 Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2563 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

อบรมภำยนอก 

 

• นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสชุำติ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 

ล ำดบั หลกัสตูร ประเภท 
1 Accounting and Finance Preparation (CFO’s Orientation Course) 

of Thailand Securities Institute (TSI) 
อบรมภำยนอก 

2 อัพเดทมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรระหว่ำงกัน เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ 

อบรมภำยใน 

 

• นำงสำวทศันีย์ ควรแถลง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
และผู้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
 

ล ำดบั หลกัสตูร ประเภท จ ำนวนชัว่โมง 
1 Corporate Finance รุ่นที่ 2/2563 อบรมภำยนอก 6 
2 Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่น ที่ 

2/2563 
อบรมภำยนอก 12 

3 Fundamentals of TFRS 9 รุ่นที่ 2/2563 อบรมภำยนอก 4.30 

4 อพัเดทมำตรฐำนบญัชีที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรระหว่ำงกัน 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ 

อบรมภำยใน 6 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หลกัสตูรอบรมภำยในข้ำงต้นมีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของ
ธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จ ำนวนชัว่โมงอบรมของหลกัสตูรเป็นไปตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
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 (2) จดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยน ำเสนอเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ เช่น 

คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้น นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จรรยำบรรณ

ธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร รวมทัง้ข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจและกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินงำน และส่งเสริมให้

กรรมกำรเข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 

(3) ก ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (succession plan) จดัให้มีกำรหมนุเปลี่ยนงำนที่ได้รับมอบหมำยตำม

ควำมถนัดของผู้บริหำรและพนักงำน โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลัก โดยประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรจะก ำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำว เพื่อเป็นแผนพฒันำและสืบทอดงำน

ของบริษัท อีกทัง้เป็นกำรพัฒนำผู้ บริหำรและพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และ

สำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำร

และผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบตัิตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติมหำชน

จ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มจี ำนวน 3 ท่ำน  และมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุ ดงันี ้
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  6/6 

2. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมกำรตรวจสอบ 6/6 

3. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร 1) กรรมกำรตรวจสอบ  6/6 
 

หมำยเหต ุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้กรรมกำรชุดย่อยแทนนำงพรรณี  
วรวฒิุจงสถิต กรรมกำรที่ลำออกจำกต ำแหน่ง ดงันี ้
1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้เป็น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ 

 

กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอ    ที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ       

งบกำรเงินได้ คือ นำยปรีชำ  ลีละศิธร และมีนำงสำวสวนศรี สวนกลู เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับตัง้แต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบ

ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลับมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ

ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เป็น

กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  

3.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบ จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยในรำยงำน

ประจ ำปี ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี ้

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

• ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

• จ ำนวนครัง้กำรประชมุ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

• ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 

• รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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7. สอบทำนงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

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

• พิจำรณำกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย หรือ เลิกจ้ำง หวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

• พิจำรณำกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 

• พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

8. สอบทำนควำมถูกต้องของแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษัทและเอกสำรที่
เก่ียวข้องตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต และก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 

9. ทบทวนหลกัเกณฑ์ วิธีกำรตรวจสอบ ให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอยู่เสมอ 

10. รำยงำนส่ิงที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

• รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

• เร่ืองร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

• กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

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

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

12. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

จ ำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกและไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ ตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) โดยท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย  เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทและบริษัทย่อยมี

ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม 

(1.2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563   คณะกรรมกำรบริหำร มจี ำนวน 4 ทำ่น  และมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรบริหำร ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ประธำนกรรมกำรบริหำร 34/34 

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำรบริหำร 34/34 

3. นำยซงั โด ลี กรรมกำรบริหำร 34/34 

4. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ กรรมกำรบริหำร 34/34 
 

หมำยเหต ุ 1) กรรมกำรบริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี มีดงันี ้
- นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ กรรมกำรบริหำร ลำออกมีผลวนัที่ 30 เมษำยน 2563 (เข้ำประชมุ 13 ครัง้ จำก 13 ครัง้) 

 

โดยมีนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสชุำติ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมกำรบริหำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ทัง้นี ้จะเลือกกรรมกำรบริหำร

แทนผู้ พ้นจำกต ำแหน่งเข้ำรับต ำแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของ

บริษ ัท  ทัง้นี  ้ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทดังกล่ำวจะ ต้องเป็นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใดๆ ที่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด นอกจำกนี ้ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองต่ำงๆ ที่จะ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิหรือให้ควำมเห็นชอบ  

2. จดัท ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย 

เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษ ัท ให้ เป็นไปตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตั ิเฉพำะกรณีหรือกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษ ัทภำยใต้วงเงินหรือ
งบประมำณประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ โดย ใน
กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมตัิค่ำใช้จ่ำย หรือกำรจดัซือ้ หรือ
จดัจ้ำง หรือเช่ำ หรือเช่ำซือ้ที ่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของบริษัท ทัง้ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจและงำน
สนบัสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำท และอนุมตัิกำรกู้  หรือกำรขอสินเชื่อกับสถำบนักำรเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติ
ของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ำนบำท  

 5. ให้คณะกรรมกำรบริหำร  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในเร่ืองและภำยในก ำหนดเวลำดังต่อไปนี ้ให้คณะกรรมกำร       

บริษัททรำบ 

5.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์ 

5.2 รำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงิน 

รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์ 

5.3 รำยงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร   

6.  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรใดๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนที่ก ำหนดในค ำสัง่นี ้จะต้อง

ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะถือว่ำครบเป็น

องค์ประชมุในอนัท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรใดๆ ดงักล่ำวได้ 

7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่ำนละ 

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

8.  กำรลงมติในเร่ืองใดของคณะกรรมกำรบริหำร จ ำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียง

ทัง้หมดขององค์ประชมุในครำวกำรประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9.  ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่งจะเรียกให้มีกำร

ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่ำงหำกจำกกำรประชุมตำมปกติก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องบอกกล่ำววำระกำรประชุมล่วงหน้ำแก่

กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรท ำหน้ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชมุนัน้ 

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

กรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้ด ำเนินงำนใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือ

เพื่อให้ด ำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยในขอบเขตแห่งอ ำนำจหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำรบริหำรก็ได้ 

11. ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอ ำนำจ

ช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจที่ให้ไว้ และ/

หรือเป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่
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ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์อืน่ใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท 

(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน มจี ำนวน 3 ท่ำน  และมีรำยละเอียดกำร

เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 4/4 

2. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 4/4 

3. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร 1) กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 3/3 
 

หมำยเหต ุ 1) ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร ให้ด ำรงต ำแหน่ง  
    กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต ที่ลำออก 

 

โดยมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 

ทัง้นี ้จะเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้ พ้นจำกต ำแหน่งเข้ำรับต ำแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม  เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ

ผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบุคคลและเสนอชื ่อบุคคลที ่ม ีค ุณสมบตัิเหมำะสมเพื ่อน ำเสนอต่อที ่ประช ุม

คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดบัสงู รวมถึง

ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ก่อนจะมีกำรสรรหำกรรมกำรตำมวำระ  

2. พิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท

และผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำน  และมีกำรทบทวนทุกปี 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อน ำ เสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูงต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติ

ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้ บริหำรระดับสูง  ส่วนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท  ให้

คณะกรรมกำรบริษัทน ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มจี ำนวน 3 ทำ่น  และมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 

3. นำยบรรณสิทธ์ิ รักวงษ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 5/5 
 

หมำยเหต ุ 1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ลำออกระหว่ำงปี มีดงันี ้
- นำยจิรประวตัิ บณุยะเสน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ลำออกมีผลวนัที่ 29 กมุภำพนัธ์ 2563 (เข้ำประชมุ 1 ครัง้ จำก 1 ครัง้) 
- นำงสำวปวีณำ พนูพฒันสขุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ลำออกมีผลวนัที่ 30 เมษำยน 2563 (เข้ำประชมุ 2 ครัง้ จำก 2 ครัง้) 

 

โดยมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง  

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

2.  ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดแูลปริมำณควำมเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม 

3.  ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 

4.  ก ำหนดเกณฑ์วดัควำมเส่ียงและเพดำนควำมเส่ียงที่บริษัทจะยอมรับได้ 

5.  ก ำหนดมำตรกำรท่ีจะใช้ในกำรจดักำรควำมเส่ียงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์ 

6.  ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ

กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด 

7.  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกับกำรบริหำร กำรด ำเนินงำน และสถำนะควำมเส่ียงของบริษัทและ

กำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและกลยทุธ์ที่ก ำหนด 

8.  จดัให้มีคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมจ ำเป็น และสนบัสนุนคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงในด้ำนบุคลำกร 

งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นท่ีจ ำเป็น ให้สอดคล้องกบัขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
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(1.5) ประธานกรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1.  รับผิดชอบเป็นผู้น ำคณะกรรมกำรบริษัท ตดัสินใจเร่ืองเก่ียวกับนโยบำยบริษัท เป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจดักำร 
อนัเป็นผลจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

2.  ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 

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

4.  พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจดักำร และให้เร่ืองส ำคญัได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ส่งเสริมให้
กรรมกำรทกุคนมีส่วนร่วมในกำรประชมุ และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 

5.  ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรในกำรมีจริยธรรม และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

6.  สร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร รวมถึงระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำร 

7.  ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(1.6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

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

3.  ก ำหนดนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในอันที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

4.  ส่งเสริมให้บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และจรรยำบรรณ ภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

5.  บริหำรจดักำรงำนทรัพยำกรบคุคล กำรคดัเลือกบุคลำกร บริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ส่งเสริมพฒันำบุคลำกรให้
มีศกัยภำพ 

6.  บริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน กำรใช้ทรัพยำกร และงบประมำณให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

7. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

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

ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

ตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง นอกจำกนี ้ยงัพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้วย 

องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัท/กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะมีกำรด ำเนินกำร ดงันี ้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

ในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำ

และคดัเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมเกณฑ์คุณสมบัติ

กรรมกำร โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ ่งพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ

วิชำชีพ ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพศ และพิจำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็นที่ยงัขำดอยู่ 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจำรณำจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทที่มีประสบกำรณ์

ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

กำรสรรหำกรรมกำรใหม่จะด ำเนินกำรสรรหำจำกแหล่งข้อมลูหลำยแหล่ง รวมถึงฐำนข้อมลูกรรมกำรจำก

สถำบนัและหน่วยงำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ  กรณียังไม่สำมำรถสรรหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร ให้ใช้บริษัท

ที่ปรึกษำภำยนอกได้ โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

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

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

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

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

กรรมการอิสระ 

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

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

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ ดงันี ้

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดื อนประจ ำ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

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

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

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

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

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

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

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

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน มีวำระอยู่ในต ำแหน่ง     
ครำวละ 3  ปี  โดยบริษ ัทมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ ที ่สอดคล้องกับประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 
15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้

1. ได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  

2. เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระดงักล่ำวข้ำงต้น และ 

2.1 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และ 

2.2 ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
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นอกจำกนี ้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้

และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของ

งบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้บริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และควำมมีจริยธรรม เป็นต้น  

ส ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ให้กลับมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้ 

กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท

แต่งตัง้บ ุคคลที ่ม ีค ุณสมบ ัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื ่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่ เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของ

กรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำร

ระดบัสูงของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัท และ

สำมำรถก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติ ดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท กระท ำโดยแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่ง

เป็นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย

จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดยประธำน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรหรือผู้ บริหำร

ระดบัสงูของบริษัทในสำยงำนธุรกิจและสำยงำนสนบัสนนุ เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัควำมเส่ียงของบริษัท  

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ  และกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมถึงกำร

บริหำรงำนบริษ ัทย่อยให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจหลกัของบริษ ัท ตำมมติของผู้ถือหุ้นโดยสจุริต ภำยใต้กฎหมำย  

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงกำรก ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตำมกฎระเบียบของ

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเพื่อควบคุม จดักำรและ

รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคญัๆ ดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะแต่งตัง้ต ัวแทนเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำ ร หรือผู้บริหำรใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลกำรบริหำรงำนของบริษัทนัน้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
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2. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

รวมทัง้มีกำรก ำหนดทิศทำงให้บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทดงักล่ำวถือปฏิบตัิ  

3. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตำมนโยบำย

ทำงธุรกิจ  เป้ำหมำย  แผนกำรด ำเนินงำน  กลยทุธ์ และงบประมำณ ตำมที่มีกำรพิจำรณำอนมุตัิไว้ 

4. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ให้มีประสิทธิภำพ และเอือ้ต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ   กำรท ำรำยกำร

กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรกู้ยืมหรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ ยืมเงิน 

กำรเพิ่มทุน กำรลดทนุ กำรเลิกบริษัท ที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

6. คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำสอบทำนควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน สอบทำนระบบ

กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทย่อ ย

และบริษัทร่วม 

8. คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

และกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ดี   

9. คณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีกำรพิจำรณำ

ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพือ่วำงแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนต่อไป  

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีดูแลกรรมกำรและผู้ บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำข้อมลูและกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อควำม

เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย ตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

2. บริษัทห้ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ใช้ข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญต่อกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์

ของบริษัทและมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์บริษัทซึ ่งย ังไม่ได้ เปิดเผยแก่สำธำรณชน เพื ่อ

ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ เก่ียวข้อง  

3. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น

ระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และพนกังำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมลูภำยใน จะต้องระงบั

กำรซือ้ และ/หรือ กำรขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ

ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินหรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นสำระส ำคัญ  ซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำ

หลกัทรัพย์ จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูภำยในดงักล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ว 
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4. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น

ระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ  จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดงักล่ำว

รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะถืออยู่ มำยงัเลขำนุกำรบริษัท โดยให้จดัท ำและน ำส่งภำยใน 

30 วนัท ำกำรภำยหลงัเข้ำรับต ำแหน่ง นอกจำกนี ้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูต้องแจ้งเกี่ยวกับกำรซือ้หรือ

ขำยหลักทรัพย์ของบริษัททุกครัง้ โดยแจ้งอย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำยต่อคณะกรรมกำรหรือ

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

ท ำกำร ทัง้นี ้ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

5. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย มำยงัเลขำนกุำรบริษัท 

6. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

ให้ที ่ประช ุมคณะกรรมกำรบริษ ัททรำบ โดยเลขำนุกำรบริษ ัท เป็นผู้จดัท ำข้อมลูรำยงำนต่อที ่ประช ุม

คณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของ

กรรมกำรและผู้บริหำรระหว่ำงปีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

7. บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือท ำให้

ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน สญัญำจ้ำงแรงงำน และข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน   

8. บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่น ำสำรสนเทศดังกล่ำวมำใช้

เพื่อผลประโยชน์ของกรรมกำร ผู้ บริหำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตำมที่

กฎหมำยก ำหนด 

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

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

11. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ผู้ที ่ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยในจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั และ/หรือ  
กฎหมำยแล้วแต่กรณี 
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9.6 นโยบายการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและกรอบปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

เพื่อให้มีกำรควบคุมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและสำมำรถด ำเนินงำนได้

อย่ำงต่อเนื่อง  โดยสำมำรถบรรลวุัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้ำหมำยทำงธุรกิจสูงสดุ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่

พนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้กับองค์กร  รวมทัง้มีกำรควบคุมจัดกำรควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้กับระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และภยัคกุคำมต่ำงๆ  ทัง้จำกภำยในและภำยนอก  โดยมีแนวทำงปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1. มีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้มีกำรสอบยันกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงบุคลำกร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบกำรปฏิบตัิงำนตลอดกระบวนกำร ในลกัษณะที่อำจเป็นควำมเส่ียงให้
เกิดกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงำนสำรสนเทศโดยมิชอบ 

2. มีกำรควบคุมกำรเข้ำออกและกำรป้องกันควำมเสียหำยศูนย์คอมพิวเตอร์  จ ำกัดเฉพำะบุคคลที่เก่ียวข้องเท่ำนัน้
จึงจะสำมำรถเข้ำออกและแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และให้มีกำรป้องกันอุบัติภยัต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึน้ภำยในศนูย์คอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเป็นเหตทุ ำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยดุท ำงำน 

3. มีกำรรักษำควำมปลอดภยัข้อมลู ระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ โดยให้มีกำรควบคุมสิทธ์ิกำรเข้ำใช้งำนของ
พนกังำนแต่ละคนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม มีกำรรักษำควำมปลอดภยับญัชีรหสัผ่ำนเข้ำใช้งำนระบบ มีกำรรักษำ
ควำมปลอดภยัทำงระบบเครือข่ำยที่สำมำรถป้องกนักำรถกูคมุคำมจำกภำยนอก 

4. มีกำรควบคมุกำรพฒันำหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบงำนคอมพวิเตอร์ เพื่อให้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่มีกำรแก้ไข
เปล่ียนแปลงถกูด ำเนินกำรเป็นไปตำมควำมต้องของผู้ใช้งำนถกูต้องและครบถ้วน 

5. มีกำรส ำรองข้อมลูและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

6. มีกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนประจ ำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีรำยละเอียดขัน้ตอนปฏิบตัิที่ชดัเจนเพื่อให้มีกำรใช้
งำนระบบคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง  มีประสิทธิภำพ  และมีควำมปลอดภยัในกำรรักษำข้อมลูที่ถูกน ำเข้ำ
ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ 

7. มีกำรควบคุมกำรใช้บริกำรงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกผู้ ให้บริกำรภำยนอก ตัง้แต่กำรคัดเลือก  กำรท ำ
สญัญำกำรรักษำควำมลบัข้อมลู  กำรควบคมุบญัชีกำรเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์ 

8. มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้มีมำตรกำรควบคมุป้องกนัควำมเส่ียงต่ำงๆ ไม่ให้
เกิดขึน้ หรือท ำให้ลดลงอยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ รวมทัง้รับมือกบัควำมเส่ียงใหม่ที่อำจจะมีขึน้ 

9. พนกังำนจะต้องใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ไม่กระท ำผิดกฎหมำย ไม่
กระท ำผิดตำมพระรำชบญัญัติคอมพิวเตอร์  หรือเพื่อก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บคุคลอื่น  

10. พนกังำนของบริษัทต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคมุ และกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อควำมปลอดภยัใน
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท 
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9.7 นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน  ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำนโดย
ยึดหลักควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนตระหนักถึงกำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

1. เคำรพและยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ำย 

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

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

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

5. มีกระบวนกำรติดตำมก ำกับดูแล กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน มิให้กระท ำกำร
ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

9.8 นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ผลงำนและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท หรืองำนที่ใช้ส ำหรับบริษัท 
ผลงำนและลิขสิทธิ์เหล่ำนัน้ถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่ำข้อมูล ผลงำนหรือลิขสิทธิ์ท่ี
เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ 

2. ดูแลกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์และป้องกนักำรละเมิดลิขสิทธ์ิจำกบคุคลอื่น 

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

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

9.9 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีจริยธรรม จรรยำบรรณ 

และอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำย และให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ในอันที่จะ

ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจ สงัคม และควำมมัน่คงของประเทศ บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมเป็น

สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ใน

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวำงพืน้ฐำน

ระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงจิตส ำนึกให้กับบุคลำกรภำยในบริษัทปฏิบตัิหน้ำที่อย่ ำงซื่อสตัย์สจุริต

และมีคณุธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. สร้ำงวฒันธรรมองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมแก่พนักงำนในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่อย่ำงซื่อสตัย์สจุริต เคำรพกฎระเบียบ กฎหมำย ข้อบงัคบั นโยบำยต่ำงๆของบริษัท 

2. จดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรบริหำรควำม

เส่ียง และป้องกนัควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และมีกำรติดตำมโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. พัฒนำระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล และ

กระบวนกำรอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบภำยใน กำรติดตำมและกำรประเมินผล เพื่อรำยงำนให้

ผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ 

4. ส่ือสำร เผยแพร่ ให้ควำมรู้ แก่พนักงำน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ำยปฏิบัติให้

เป็นไปตำมนโยบำย ผ่ำนอินทรำเน็ตภำยใน บอร์ดกิจกรรม  และมีกำรจัดหลักสูตร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ป้องกันกำรทุจริต ให้กับผู้บริหำรและหวัหน้ำงำน รวมถึงกำรบรรจุเร่ืองนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน

หลกัสตูรอบรมปฐมนิเทศพนกังำนใหม่อีกด้วย 

5. ไม่สนบัสนุนกำรเสนอหรือให้ค่ำอ ำนวยควำมสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นัน้กระท ำ

หรือละเว้นกำรกระท ำใดที่ผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 

6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้ำที่ในทำง

มิชอบ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ เว้นแต่ในเทศกำลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตวัเงินและ 

มีมลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

7. จัดช่องทำงรับแจ้งเบำะแส กำรกระท ำที่สงสัยได้ว่ำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทัง้ทำงตรงและ

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

มำตรกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู รักษำข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูเป็นควำมลบั  โดยไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน หรือ

ควำมไม่ชอบธรรม อนัเกิดจำกกำรแจ้งเบำะแส  มีกระบวนกำรในกำรสืบสวน ก ำหนดบทลงโทษผู้กระท ำ

ควำมผิดตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและสนับสนุนกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

mailto:antifraud@mono.co.th%20และ
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ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 5 สิงหำคม 2562 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ผ่ำนกำรรับรองกำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชิก

แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นสมยัที่ 2  ตำมมติคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิฯ ประจ ำ

ไตรมำส 2/2562 พร้อมทัง้เข้ำรับใบประกำศรับรองจำกกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี และตลอด

ปี 2563 บริษัทได้ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย รวมถึงกำรควบคุม และตรวจสอบภำยใน ซึ่งไม่พบรำยงำน หรือ

กำรกระท ำผดิด้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่เร่ืองใดๆ 

9.10 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบญัชี 

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชใีห้แก่บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และส ำนกังำน

ตรวจสอบบญัชตี่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอยีด ดงันี ้
 

 ประเภท ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่ำสอบบญัช ี 5,210,000 

ค่ำบริกำรอื่น - 

รวม 5,210,000 

9.11 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

 รายงานการปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดขีองบริษัท 

 ในปี 2563 บริษัทน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีกำรทบทวน

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี  และปฏิบตัิให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ เพื่อให้

บรรลตุำมเป้ำหมำยบริษัท และเพื่อพฒันำสู่ควำมยัง่ยืน ดงัมีรำยละเอียด ต่อไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ำรับกำรเลือกเป็นกรรมกำร รวมทัง้กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุม  ตัง้แต่ 30 กันยำยน 2563 – 

31 ธันวำคม 2563 

2. บริษัทจัดกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัที่ 10 สิงหำคม 2563 โดยเล่ือนจำกวันที่ 30 เมษำยน 

2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) และมีกำรแจ้งมติต่อ

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎของตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบำยกำร

ก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งบริษัทมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสำรประกอบ (ดังที่ปรำกฎอยู่ใน

นโยบำย) ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 21 วนั โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และน ำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 

30 วนัก่อนวนัประชุม โดยมีกรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำร่วมประชุม และผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมครบองค์ประชุม  

3. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมอย่ำงทัว่ถึง ก่อนลงคะแนน

และสรุปมติที่ประชุมแต่ละวำระ และนบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในวำระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของ



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)  

 

                                                                                                                                                                                                                          
ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หน้ำ 87 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวำระอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ให้ถือคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. บริษัทได้รำยงำนสถำนะผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงแก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  และส่งรำยงำนภำยใน 14 วันนับจำก

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

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

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณกรรมกำรและผู้บริหำร ในหมวด “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” และ

เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำร ข้อมลูทำงกำรเงิน ในหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์” และบริษัทมีช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย

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

6. นโยบำยเร่ืองกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  

(แบบ 56-1) ข้อ 9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน และทำงบริษัทส่งจดหมำยแจ้งเตือนไม่ให้กรรมกำรและ

ผู้บริหำร เปิดเผยข้อมลูภำยในที่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ข้อมลู

เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน หรือข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย์ 

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

กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมที่บริษัทก ำหนด 

ในปี 2563 บริษัทได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยสมำคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เป็นกำร

ประเมินคุณภำพทัง้ก่อนกำรประชุม กำรจดัประชุม และภำยหลงักำรประชุม ซึ่งบริษัทท ำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่เจ็ด

ติดต่อกนั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ในแง่กำรด ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมี
หน่วยงำนบริกำรลูกค้ำ Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลำงในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรสินค้ำบริกำรของบริษัท รับ
ข้อร้องเรียน และช่วยประสำนงำนในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆของลกูค้ำ  ในส่วนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทเปิด
ช่องทำงในกำรรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริษัทผ่ำน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำบริษัทยงัไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย
แจ้งข้อร้องเรียนใดๆผ่ำนช่องทำงดงักล่ำว 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัท รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ โดย

เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ จดัท ำสรุปข้อมลูรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบในครำวถัดไป รวมถึง กำรถือ

ครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563 ข้อมลูปรำกฎอยู่ใน

หวัข้อโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นและกำรจดักำร 

สรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

หุ้นสามัญ 
 

ชื่อ – สกลุ 
จ ำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.1) กำรเปลี่ยนแปลง สดัส่วนกำรถือหุ้น 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2563 (%) 

กรรมการ     

1. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต - - - - 

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

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

4. นำยซงั โด ลี 12,000,000 13,000,000 (1,000,000) 0.35 

5. นำยศิริ เหลืองสวสัดิ์ - - - - 

6. นำยปรีชำ ลีละศิธร - - - - 

7. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ 1,500,000 1,500,000 - 0.04 

8. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร2) 2,710,000 - ไม่มีข้อมลู - - 0.08 

ผู้บริหาร     

1. น.ส.สรัญญำ อมรรัตนสชุำติ3) 2,332,000 - ไม่มีข้อมลู - - 0.07 

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

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

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

5. นำงสำวทศันีย์ ควรแถลง3) - - ไม่มีข้อมลู - - - 

 
หมำยเหต ุ 1) จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563   3,471,054,038 หุ้น 
 2) นำยเจริญ  แสงวิชยัภทัร เข้ำด ำรงต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563 
 3) น.ส.สรัญญำ  อมรรัตนสชุำติ และน.ส.ทศันีย์ ควรแถลง เข้ำด ำรงต ำแหน่งเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2563 
 4) ในปี 2563 ไม่มีกำรถือครองหลกัทรัพย์โดยคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 13 ท่ำน 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 8 ท่ำน กรรมกำรอิสระ 

3 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดของ ก.ล.ต. 

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทแยกอ ำนำจหน้ำที่และบทบำทของประธำนกรรมกำรกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้อย่ำง

ชดัเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน  ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติ แต่ให้กำรสนบัสนุนและค ำแนะน ำ

ในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม ่ำ เสมอ  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

รับผิดชอบเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษัทภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้

ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรของบริษัท เป็นกรรมกำรอิสระ 

3. บริษัทแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร ไว้

อย่ำงชัดเจน มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้เป็น

ลำยลักษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน 

4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อเป็นหลักในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ และเป็นควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

5. บริษัทจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2563 จ ำนวน 9 ครัง้ เพื่อพิจำรณำวำระประจ ำของแต่ละไตรมำส 

และมีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 34 ครัง้ เพื่ออนุมัติงบประมำณกำรด ำเนินงำน รับทรำบผลกำร

ด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำน รวมถึงมีกำรกระจำยและแบ่งอ ำนำจหน้ำที่ให้กับคณะอนุกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ 

เพื่อพิจำรณำวำระตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่รับผิดชอบ กลัน่กรองข้อมลู ติดตำมกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรบริหำรงำน 

และกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทนัเวลำ 

6. บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท กำรประเมินตนเองของกรรมกำร  กำรประเมิน

คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ปีละ 1 ครัง้ ตำมแบบประเมินที่ปรับปรุงจำก

ศูนย์พฒันำกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัท ำขึน้ เพื ่อเป็น

แนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำนต่อไป  
 

ทัง้นี ้ในส่วนของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ทำงคณะกรรมกำรบริษัทยังไม่ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกัด

จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกำรจ ำกดัจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรไว้

ในนโยบำย เนื่องมำจำกเล็งเห็นว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้อุทิศเวลำกำร

ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำร ในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำน และผลกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี  และแม้ว่ำทำงบริษัท

ไม่ได้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CG Committee) แยกออกมำอย่ำงชดัเจน  แต่มีหน่วยงำนภำยใน คือ

ฝ่ำยก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง  ดูแล

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร หลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ฯลฯ และรำยงำนกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนก ำกบัดแูลกิจกำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

คณะกรรมกำรและผู้บริหำร โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ วำงนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรภำยใต้บรรษัทภิบำลที่ดี 

ยึดมัน่คณุธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน

และส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกบักำรพฒันำธุรกิจให้เติบโต ด้วยตระหนกัดีว่ำบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ในฐำนะผู้น ำในกำร

สร้ำงสรรค์ส่ือและข้อมลูควำมบนัเทิงที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มคนในทุกระดบั   โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จึงสนบัสนุนให้

กลุ่มธุรกิจขององค์กร มีบทบำทส ำคญัในกำรน ำศกัยภำพ บคุลำกร ทรัพยำกร เข้ำมำมีส่วนสร้ำงสรรค์โครงกำรหรือกิจกรรม

ต่ำงๆ ภำยใต้แนวคิด “ร่วมกันให้ ช่วยกันท ำ” (Giving and Helping) โดยน ำบริบท Creating Shared Value (CSV) เป็น

หน่ึงฟันเฟืองช่วยขบัเคล่ือนเสริมสร้ำงแผนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม รวมถึงพร้อมร่วมมือ

กับเครือข่ำยทัง้ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำสังคม ด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์อย่ำงสงูสุด ซึ่งเป็นกำรสร้ำงรำกฐำน

องค์กรเติบโตไปพร้อมกบัสงัคมอย่ำงมัง่คงและยัง่ยืน 

 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้วำงนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมหลักกำร 8 ข้อ ของ

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัจริยธรรม ควำมเป็นธรรมเพือ่

สร้ำงควำมเชื ่อมัน่ให้กับนกัลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบำยและแนวปฏิบตัิทัง้ นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที ่ดี 

จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้กำรเคำรพต่อ

กฎหมำย ส ำหรับกระบวนกำรท ำงำน มีกำรจดัระบบควบคุมภำยใน ที่น่ำเชื่อถือ ตรวจสอบได้ มีกำรสร้ำงสมดุลอ ำนำจ

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คู่มือกำรปฏิบตัิงำน กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัิตำมล ำดบัชัน้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำ ง

ซื่อสตัย์สจุริต และมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยใน ดูแลตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกันที่เก่ียวกับกับควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ ส่งเสริมให้พนกังำนปฏิบตัิตำมนโยบำยของบริษัท และมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตัิตำม

นโยบำย ผลกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรท ำงำนอย่ำงมุ่งมั่นของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
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ต่ำงๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล สนับสนุนให้ทุก

กระบวนกำรภำยในมีระบบควบคุมภำยในที่ดี และส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนตระหนักในกำรกระท ำที่

สจุริต ต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยด ำเนินกำรตัง้แต่ กำรก ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตัิ กำรมีระบบป้องกนั มีช่องทำง

รับเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริต และมีกำรก ำหนดบทลงโทษกำรทุจริตคอรัปชัน่ในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมที่ปรำกฏในกฎ

ข้อบงัคบับริษัท และข้อปฏิบัติของพนกังำน   นอกจำกนีย้งัมีกำรส่ือสำรนโยบำยดงักล่ำวไปให้คู่ค้ำทรำบ และด ำเนินธุรกิจ

กบัพนัธมิตรที่สนบัสนนุนโยบำยกำร รวมถึงกำรขยำยแนวร่วมเพื่อร่วมกนัต่อต้ำนกำรทจุริตเช่นเดียวกนั 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ด้วยกำรค ำนึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชน กลุ่มบริษัท ได้วำงแนวทำงในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่ำนกำรปฏิบตัิ

อย่ำงเท่ำเทียมกัน ทัง้ในด้ำนกำรดูแลพนกังำน ลกูค้ำ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ  ทัง้นี ้นโยบำยด้ำนสิทธิ

มนุษยชน ปรำกฎอยู่ในหวัข้อก ำกบัดแูลกิจกำร 

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำร และกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคล โดย

ดแูลและจดัท ำนโยบำยทำงด้ำนกำรบริหำรค่ำจ้ำง ควำมเป็นอยู่ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน สวสัดิกำร กำรประเมินผล และ

กำรพฒันำฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และกำรเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อีกทัง้ปฏิบตัิต่อแรงงำน

ด้วยควำมเป็นธรรม ภำยใต้กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มุ่งสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรท่ีได้มำตรฐำน โดยเฉพำะข้อมลูควำมบนัเทิงที่

มีคณุภำพและสำมำรถสร้ำงควำมสขุให้กบัลกูค้ำ ผ่ำนกำรคดัสรรข้อมลูทีเ่หมำะสมและเป็นประโยชน์แก่ลกูค้ำทกุกลุ่ม และ

ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 

ธุรกิจของโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ไม่ได้มีผลกระทบในเร่ืองส่ิงแวดล้อมโดยตรง แต่กำรดูแลรักษำ

ส่ิงแวดล้อมเป็นหนึ่งใน เป้ำหมำยที่บริษัทสนบัสนนุ  ทัง้กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรภำยใน ปลกูฝังให้พนกังำนใช้ทรัพยำกร

อย่ำงคุ้มค่ำ และรักษำส่ิงแวดล้อม และกำรจดักิจกรรมที่สนบัสนนุกำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมภำยนอก 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ด้วยส ำนึกในกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ พยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร

พฒันำชุมชุนในบริเวณใกล้เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่นทรุกันดำน เพรำะเชื่อว่ำชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้เกิดสงัคมคุณภำพ 

และน ำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศตำมล ำดบั 
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8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในโลกยุคปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมกระแสของเทคโนโลยี จำกกำรที่ทำงโมโน เน็กซ์ 

และบริษัทในเครือ มีธุรกิจหลกัด้ำนส่ือ และโซเชียลมีเดีย ที่มีควำมหลำกหลำย ท ำให้ใช้ประโยชน์จำกส่ือที่มีในกำรส่งเสริม

กำรประชำสมัพนัธ์งำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัท แสวงหำแนวร่วมจำกภำยในและภำยนอก 

อีกทัง้ เป็นกระบอกเสียงให้กับโครงกำรหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยให้สังคมน่ำอยู่ นอกจำกนีย้งัน ำเทคโนโลยีสมยัใหม่

มำใช้ในกำรบริหำรจดักำรงำนภำยในองค์กร ให้มีควำมทนัสมยั ลดกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ และควบคุมต้นทุนให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจิตส านึก สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์กำรท ำประโยชน์เพื่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมที่ถกูต้องแก่พนกังำน หรือผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม  และ เน้นกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสมคัรใจ   

 เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่องทางสื่อ สร้างเครือข่ายจิตอาสา  สร้ำงช่องทำงเพื่อส่ือสำรและประชำสมัพนัธ์

ข่ำวสำร โครงกำร กิจกรรม ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร  กระจำยข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ 

ให้ได้อย่ำงทัว่ถึง และสร้ำงพันธมิตร เพื่อรวมเป็นเครือข่ำยจิตอำสำ ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน ค่ำยอำสำจำก

สถำนศกึษำต่ำงๆ  ลกูค้ำ ประชำชนทัว่ไป เพื่อผสำนควำมร่วมมือกนัสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน  

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้วำงแผนโครงกำรและงบประมำณประจ ำปีในกำรท ำกิจกรรมเพื่อสงัคม ชุมชน 

และส่ิงแวดล้อม โดยแต่ละธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัท ได้มีบทบำทในกำรสนับสนุน และช่วยเหลือสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อมตำมควำมเชี่ยวชำญของแต่ละธุรกิจ และด้วยควำมเป็นธุรกิจส่ือ ท ำให้บริษัทสำมำรถใช้ช่องทำงต่ำงๆ ที่

หลำกหลำยในกำรเผยแพร่ ประชำสมัพนัธ์โครงกำรต่ำงๆ โดยมีโครงกำรท่ีแต่ละธุรกิจเข้ำไปมีส่วนร่วม  
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10.2 การด าเนินงาน และการจดัท ารายงาน 

กระบวนการการจัดท ารายงาน 
ในกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้ยึดตำมหลกักำร 8 ข้อ ท่ีจดัท ำ

โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย  ลูกค้ำ  ผู้ ถือหุ้น  พนักงำน  และสังคม

โดยรวม  ทัง้นี ้บริษัท ได้จดัท ำแผนงำนโครงกำรและด ำเนินงำนจดักิจกรรมด้ำนสงัคมและส่ิงแวดล้อมเป็นประจ ำทกุปี โดย

มีควำมสอดคล้องกบันโยบำยที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น  
การด าเนินงาน 

ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษัท โมโน  ได้ด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพื่อสงัคม ตำมหลกักำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดงันี ้
 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ควำมส ำคญักับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบกำร

ควบคมุภำยในและบริหำรควำมเส่ียงที่ดี  และยงัด ำเนินธุรกิจด้วยควำมค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียด้ำนต่ำงๆ ทัง้ ควำมมุ่งมัน่ที่

จะพฒันำธุรกิจให้เติบโตเพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น   ควำมรับผิดชอบต่อลกูค้ำ ในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ 

กำรปฏิบตัิตำมกติกำกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่สจุริต ภำยใต้กรอบของกฎหมำย กำรท ำข้อตกลงทำงกำรค้ำกบัพนัธมิตร/คู่ค้ำ

ที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม  ฯลฯ  กำรประกอบกิจกำรต้องยึดหลกักฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบัต่ำงๆ  ที่เก่ียวข้องและ

ส่งเสริมให้พนกังำนปฏิบตัิตำมกฎหมำย  นโยบำย จรรยำบรรณ และแนวปฏิบตัิต่ำงๆของบริษัท รวมถึงกำรมีช่องทำงกำร

ร้องเรียนส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อมลูกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ โดยเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย

ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต มำตัง้แต่ไตรมำสที่ 3/2559  ทัง้นี ้ ไตรมำสที่ 2/2562 ได้ผ่ำนกำรต่ออำยแุละรับรองกำรเป็นสมำชิก

สมยัที่ 2 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี   บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส ภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล และต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมำโดยตลอด ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งส่ือสำรข้อมลูให้กับ

ผู้บริหำรและพนกังำน ผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน จดัฝึกอบรมให้ควำมรู้กับพนกังำน และกำรปฐมนิเทศให้กบัพนกังำน

ใหม่มำอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทมีกระบวนกำรและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำทุจริต ทัง้จำกพนกังำนและ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งในปี 2563 ไม่พบรำยงำน หรือกำรกระท ำผิดด้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่เร่ืองใดๆ ด้ำนกำรส่ือสำร นอกจำก

บริษัทส่ือสำรนโยบำยกำรให้และรับของขวัญไปยังคู่ค้ำ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ภำยใต้หัวข้อ “กำรก ำกับดูแล

กิจกำร” บริษัทยงัสนบัสนนุพนัธมิตร/คู่ค้ำที่มีเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนทุจริตเช่นเดียวกนั นอกจำกนี ้กำรท่ีบริษัทท ำธุรกิจ

ด้ำนส่ือ จึงมีส่วนสนบัสนุนภำครัฐ ในกำรเผยแพร่ส่ือและช่วยสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีเร่ืองดงักล่ำว ส ำหรับกระบวนกำรควบคุม

ภำยในและบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหน้ำที่ดูแลติดตำมให้กำร

ด ำเนินงำนมีควำมโปร่งใส มีกำรประเมินควำมเส่ียง และกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับเหมำะสม ติดตำมกำร
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ปฏิบตัิงำน ทัง้กำรขำยและกำรตลำด กำรจดัซือ้ กำรท ำสญัญำ และกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล และกระบวนกำรทำงบญัชี 

โดยมีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในอยู่เป็นประจ ำ 

 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทยึดหลักควำมเสมอภำค เท่ำเทียม และเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน  ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐำน โดย

ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนมีควำมเข้ำใจและปฏิบตัิงำนโดยค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ำที่ 

และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บคุคลอื่น  และผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย  รวมถึงเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคกนั  ด้วยกำรไม่

เลือกปฏิบตัิต่อผู้หน่ึงผู้ ใด  ทัง้เร่ืองเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ สีผิว เพศ  ฯลฯ  ผ่ำนกำรบริหำรด้ำนทรัพยำกรบคุคลอย่ำงเป็น

ระบบ รักษำไว้ซึ่งสภำพกำรท ำงำนที่เป็นธรรม เคำรพในควำมคิดเห็นของพนกังำน ไม่สนบัสนุนกำรบงัคบัใช้แรงงำน หรือ

กำรใช้แรงงำนเด็ก  รวมถึงกำรมีระบบควำมปลอดภัยด้ำนกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ของพนักงำนและลูกค้ำ  โดยไม่

ละเมิดข้อมลูส่วนบุคคล หรือแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมลูผู้อื่นโดยมิชอบ  พร้อมทัง้วำงแนวทำงกำรติดตำมก ำกับดูแล

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน มิให้เข้ำข่ำยกำรกระท ำกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนและหลกัควำม

เสมอภำคดงักล่ำว 

 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงองค์กรทัง้ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน และวัฒนธรรม

องค์กร  แต่ยงัตระหนักถึงกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม ให้ควำมส ำคัญพนักงำน ด้วยกำรดูแลเอำใจใส่ ทัง้ด้ำน

ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม รวมถึงกำรประเมินผล กำรพัฒนำ

บคุลำกร และควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ฯลฯ  

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

บริษัทปฏิบตัิภำยใต้กฎหมำยแรงงำน มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และไม่ต ่ำกว่ำค่ำแรงขัน้ต ำ่ และมี

กำรพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน ที่สะท้อนเป้ำหมำยทำงธุรกิจในรอบปี และพิจำรณำ

ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวดัผลงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชดัเจน ส ำหรับสวสัดิกำร บริษัทยงัคงมี

สวสัดิกำรที่สนบัสนนุทัง้ด้ำนควำมมัน่คง สขุภำพ และสร้ำงควำมสขุให้กบัพนกังำน อำทิ กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิต 

สขุภำพและอุบตัิเหตุ สปอร์ตคลบั สวสัดิกำรเงินกู้ยืม จดักิจกรรมในโอกำสต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม ช่วงกลำงปี 2563 

บริษัทได้ย้ำยที่ท ำกำรส ำนักงำนใหญ่ จำกอำคำรจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล  ถนนแจ้งวัฒนะ มำยัง โมโน 29 สตูดิโอ 

ถนนชัยพฤกษ์ บริษัทจัดบริกำรรถตู้ รับ-ส่ง ระหว่ำงส ำนกังำนเดิม และส ำนกังำนแห่งใหม่ให้กับพนกังำนในช่วงเช้ำมำ

ท ำงำน และช่วงเย็นหลงัเลิกงำน  
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท ำงำนเป็นแบบ Work from Anywhere ท ำให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำร

ท ำงำน โดยท ำงำนจำกที่ใดก็ได้ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบทำงด้ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรเข้ำถึง
ข้อมูล และให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน สอดคล้องกับวิถีกำรท ำงำนแบบ New Normal  แต่ยังคงมีกำรส่ือสำร 
ระหว่ำงกนั ด้วยกำรประชมุผำ่นทำงออนไลน์ทีม่ำกขึน้ เพื่อให้ยงัคงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผู้บริหำร หวัหน้ำงำนและพนกังำน
อย่ำงใกล้ชิด สำมำรถติดตำมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรจัดส ำนักงำนใหม่ แบบ Co-working space ทุกหน่วยงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกัน   และสร้ำง
สภำพแวดล้อมบรรยำกำศกำรท ำงำนที่มีควำมทันสมัย สวยงำม และมีควำมเป็นธรรมชำติควบคู่ เพื่อกำรท ำงำนที่เน้น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และไร้กรอบจ ำกดั  ทัง้นี ้ในปี 2563  บริษัทได้วำงมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนำ 2019  (COVID-19) อย่ำงเข้มงวด ทัง้ กำรก ำหนดสดัส่วนจ ำนวนคนในกำรเข้ำพืน้ที่ส ำนกังำน กำรบนัทึกรำยชื่อ
ผู้ เข้ำพืน้ที่ กำรวัดอุณหภูมิ จุดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ กำรเว้นระยะกำรนั่งท ำงำน พนักงำนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย
ตลอดเวลำ ขณะอยู่ในส ำนกังำน มีกำรฉีดยำฆ่ำเชือ้โรคในบริเวณส ำนกังำนเป็นประจ ำ รวมถึงกำรส่ือสำรแก่พนกังำนถึง
แนวปฏิบัติต่ำงๆ อำทิ ขอควำมร่วมมืองดเดินทำงพืน้ที่เส่ียง สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำขณะอยู่ในส ำนักงำน 
สนบัสนนุกำรท ำงำน Work from Home เพื่อลดควำมเส่ียงในพืน้ท่ี ฯลฯ 

บริษัทได้จัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมกฎหมำย 
มำตรฐำนสำกล และข้อก ำหนดอื่นๆ ทัง้กำรจดักำรด้ำนพืน้ที่ กำรสร้ำงควำมรู้ - จิตส ำนึกให้แก่บุคลำกร เช่น กำรฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ ำปี  โดยบริษัทส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และถือเป็นหน้ำที่
รับผิดชอบของพนกังำนทกุคนที่จะสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดีร่วมกนั ทัง้นี ้ในปี 2563  ไม่ปรำกฎว่ำมีอตัรำกำรเกิด
อบุตัิเหต ุหรืออตัรำกำรเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 

นอกจำกนี ้ บริษัทมีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถแจ้งปัญหำและข้อร้องเรียนต่ำงๆ ผ่ำนหน่วยงำนที่
รับผิดชอบเร่ืองนัน้ๆ รวมถึงกำรแจ้งกำรกระท ำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ หรือ
ผ่ำนทรัพยำกรบุคคล ด้วยวำจำ หรือเป็นลำยลักษณ์ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรหำ
ข้อเท็จจริงเพื่อหำทำงแก้ไข หรือลงโทษผู้กระท ำผิด และบริษัทจะให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมลู
ของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรท ำงำน 

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทยงัคงสำนต่อนโยบำยของกำรเป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยกำรพัฒนำศักยภำพ 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนักงำน ควบคู่กับกำรปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร  โดยบริษัทได้จัดแนว
ทำงกำรพฒันำพนกังำน ดงันี ้

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง (Experience) เป็นกำรสอนงำนและถ่ำยทอด

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหวัหน้ำงำน และสนบัสนนุให้พนกังำนกล้ำคิดและท ำส่ิงใหม่ๆในงำน หรือเรียกว่ำ On the 

job training ซึง่จะน ำไปสู่กำรพฒันำตนเองอย่ำงแท้จริง 

 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)  

 

 
                                                                                                                            ส่วนที่ 2 หวัข้อที่ 10 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม หน้ำ 96 
 

• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกำสให้พนกังำนทุก

ระดับที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ ได้ถ่ำยทอดและแลกเปล่ียน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้แก่ Tutor 

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

เชี่ยวชำญนัน้ๆ ของผู้ถ่ำยทอด 

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกำสให้ผู้บังคับบัญชำ และเพื่อนร่วมงำน ได้

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

กำรท ำงำนร่วมกนั ผ่ำนกำรประชมุและช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำมควำม

ต้องกำรของแต่ละหน่วยงำน พร้อมสนับสนุนกำรจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ำงเคร่ืองมือบริหำร

จดักำรองค์ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนบัสนุนและพฒันำกำรเรียนรู้เพื่อน ำไปต่อยอดกำรท ำงำนอย่ำง

ต่อเนือ่ง 

ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 และเพื่อให้สอดคล้องกบักำรท ำงำนแบบ New Normal 
บริษัทได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรพฒันำให้เกิดควำมเหมำะสม ดงันี ้

1. แบบ Virtual Class ร้อยละ 70 กำรเรียนจ ำลองในห้องเรียน วิทยำกรสอนออนไลน์ มีกำรแบ่งกลุ่ม และ 
Workshop ซึง่ผู้ เรียนจะรู้สกึเหมือนเรียนในรูปแบบปกติ 

2. แบบ Online Class ร้อยละ 30 เป็นหลกัสตูรลกัษณะควำมรู้ แนวทำงกำรท ำงำน ขัน้ตอนระบบ เทคนิค
ต่ำงๆ ซึง่ไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลง และพร้อมให้ผู้ เรียนเข้ำเรียนตลอดเวลำ 

 
ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทได้จดัสรรงบประมำณด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรเป็นจ ำนวนรวมประมำณ  87,000 บำท 

และมีพนกังำนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมทัง้สิน้ประมำณร้อยละ 94.75 ของจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ควำมส ำคัญกับควำมรับผิดชอบต่อผู้ บริโภคมำอย่ำงต่อเนื่อง โดย

ด ำเนินกำรใน 2 มิติ คอื มิติด้ำนส่ือกำรน ำเสนอข้อมลูข่ำวสำร และมิติกำรดแูลลกูค้ำและผู้บริโภค  

ด้ำนส่ือกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ในฐำนะบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนส่ือและข้อมูลควำมบันเทิง บริษัท

รับผิดชอบต่อผู้ บริโภค โดยน ำเสนอทัง้สำระ ควำมรู้ ควำมบันเทิง อย่ำงถูกต้องครบครัน รำยงำนข้อเท็จจริงด้วย

จรรยำบรรณ อย่ำง MThai ส่ือในเครือ ได้รับกำรยกย่องจำกกำรรำยงำนข่ำวสำรที่รวดเร็ว มีจริยธรรม และได้รับกำร

ขอบคณุจำกกองปรำบปรำม ว่ำเป็นหน่ึงใน “ทีมประเทศไทย” จำกเหตุกำรณ์กรำดยิงโครำช รวมถึง MThai ยงัได้รับรำงวลั

ดีเด่น ส่ือมวลชนด้ำนภยัพิบตัิ โดยศนูย์พฒันำกำรส่ือสำรด้ำนภยัพิบตัิ ไทยพีบีเอส  และเป็นส่ือกลำงประชำสมัพนัธ์ข้อมลู 

ข่ำวสำรเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม อย่ำง ช่วง “เจษฎำบอกต่อ” ในรำยกำร ข่ำวเช้ำ Good Morning Thailand ทำงช่อง 

MONO29 น ำเสนอเร่ืองรำวดีๆ สร้ำงสรรค์สังคม และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำควำมดี  อีกทัง้ ในสถำนกำรณ์กำร

ระบำดของโรค COVID-19 บริษัทยังเกำะติดสถำนกำรณ์เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเข้ำถึงผู้ชมในส่ือทุกช่องทำงของบริษัท ทัง้

ทำงทีวี และทำงออนไลน์ 
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ด้ำนกำรดแูลลกูค้ำและผู้บริโภค บริษัทพร้อมแนะน ำกำรให้บริกำร รับเร่ืองร้องเรียน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหำที่

เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทอย่ำงดีที่สุด โดยบริษัทมีหน่วยงำนหรือผู้ รับผิดชอบดูแลลกูค้ำและผู้บริโภค

ของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center, เว็บมำสเตอร์, เจ้ำหน้ำที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย, 

ทีมเทคนิค เป็นต้น  

 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ส ำหรับกำรย้ำยที่ท ำกำรส ำนกังำนแห่งใหม่ บริษัทได้น ำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้มำกขึน้ โดยจัดท ำระบบ

เอกสำรภำยใน อำทิ บนัทึกกำรขออนมุตัิ, กำรเบิกเงินสดย่อย, กำรเบิกเงินทดรอง, กำรแจ้งข้อมลูสลิปเงนิเดือน เป็นระบบ

ผ่ำนออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท ำงำนที่พนกังำนสำมำรถท ำงำนที่ใดก็ได้ และช่วยลดต้นทุน 

และทรัพยำกรกำรใช้กระดำษ และเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรอนุมัติ/ด ำเนินกำร  อีกทัง้สนับสนุนให้พนักงำนใช้

ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม อำทิ กำรใช้กระดำษสองหน้ำ กำรน ำอปุกรณ์กิจกรรมมำดดัแปลงใช้ใหม่ 

กำรแยกประเภทขยะ  นอกจำกนี ้ ส ำหรับกิจกรรมภำยนอกด้ำนส่ิงแวดล้อม  บริษัทด ำเนินโครงกำรบริจำคเสือ้ผ้ำให้

เจ้ำหน้ำที่และอำสำสมคัรสวมใส่ในกำรดบัไฟป่ำ และใช้ห่มสตัว์บำดเจ็บจำกไฟป่ำในพืน้ที่ภำคเหนือ  และในปีที่ผ่ำนมำ 

ไม่มีธุรกิจใดในโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ที่ท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 

 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงกำรเป็นส่วนหนึ ่งของสงัคม จึงได้ร่วมพฒันำชุมชนทัง้บริเวณใกล้เคียง และในถิ ่น

ทุรกันดำร โดยกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพฒันำชมุชนและสงัคม รวมถึงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรศกึษำ คุณภำพ

ชีวิตของเด็กและเยำวชนมำโดยตลอด ส ำหรับปีนี ้บริษัทยงัคงด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรพฒันำชุมชนและสงัคม

ให้เข้มแข็งและยัง่ยืน  

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มีส่วนร่วมในกำรพฒันำชมุชนและสงัคม โดยให้กำรสนบัสนุนในหลำกหลำยด้ำน  

1) ด้ำนกำรสำธำรณสขุ ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 ตลอดทัง้ปี บริษัทจึงด ำเนินกำร

ท ำส่ือวิดีทัศน์เพื่อประชำสัมพันธ์กำรป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019, จัดท ำ Face Shield มอบให้โรงพยำบำล, 

บริจำคหน้ำกำก N95, ชดุ PPE, เจลล้ำงมือ ให้กบัโรงพยำบำลต่ำงจงัหวดั, บริจำคหน้ำกำกอนำมยัให้กบัโรงเรียนเด็กเล็ก 

2) ด้ำนกำรศึกษำและช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกำส บริษัทบริจำคของขวญั ของรำงวลั และทุนกำรศึกษำให้กับ

โรงเรียนและศูนย์เยำวชนต่ำงๆในกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ บริจำคปฏิทินให้ศูนย์พัฒนำอำชีพคนตำบอด บริจำคส่ิงของ

เหลือใช้ให้กบัมลูนิธิกระจกเงำ ฯลฯ 
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 การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยี 

ในฐำนะบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนส่ือและข้อมลูควำมบนัเทิง บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรส่ือสำรและข้อมูลที่มี

คุณภำพและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนและบุคลำกรในองค์กร ใช้ทักษะ

ควำมสำมำรถเพื่อร่วมพฒันำสงัคม ดงันี ้ 

MThai.com เว็บไซต์ในเครือ โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ ส ำนกังำนกสทช. จดัโครงกำร “อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6” 

ภายใต้หัวข้อ “CYBERBULLYING?” เป็นกำรประกวดภำพยนตร์สัน้ ที่เปิดโอกำสให้เยำวชน และบคุคลทั่วไป อำยไุม่เกิน 

25 ปี ได้แสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อรณรงค์กำรใช้โซเชียลมีเดียไปในทำงที่เหมำะสม และลดกำรกลัน่แกล้งกันบนโลก

ออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปประชำสัมพันธ์โครงกำรในมหำวิทยำลัยต่ำงๆ  พร้อมทีมวิทยำกรที่ให้ควำมรู้ทำง

เทคนิคและเกณฑ์กำรตดัสิน ผลงำนท่ีได้จะน ำมำใช้ประชำสมัพนัธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 

MThai.com และบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ กองทุนส่งเสริม

งำนวฒันธรรม ร่วมจดั "โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย" (ไทยดี มีมารยาท ปี 2) เป็นกำร

ประกวดภำพยนตร์สัน้ ที่เปิดโอกำสให้เยำวชน อำยุไม่เกิน 25 ปี สร้ำงสรรค์ผลงำนภำพยนตร์ควำมยำว 3-5 นำที หวัข้อ 

“ไทยดี มีมำรยำท New Normal” เข้ำประกวด เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตำมหลกัมำรยำทของสงัคมไทย 

รวมถึงกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้องเหมำะสม  พร้อมเสนอเนือ้หำที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 

COVID-19 ซึง่ได้รับผลตอบรับจำกนกัเรียนนกัศกึษำทัว่ประเทศ  

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ร่วมกบักำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือน กันยำยน – พฤศจิกำยน 

2563 ซึ่งถือว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดรอบแรกโดยรวมดีขึน้ จึงจดักิจกรรมคนเท่เที่ยวไทย ตำมภูมิภำคต่ำงๆ  4 ภูมิภำค 

คือ จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัพิจิตร วดัขนุอินทประมลู จงัหวดัอ่ำงทอง และจงัหวดัสงขลำ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและ

กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ โดยกิจกรรมภำยในงำนพบของด-ีของเดน่ของจงัหวดั และมีกำรจดัหนงักลำงแปลงระบบ 3 มิติ 

ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกดั เปิดสตดูโิอถ่ำยท ำรำยกำรต้อนรับคณะอำจำรย์และ

นกัศกึษำ คณะนเิทศศำสตร์ มหำวิทยำลยักรุงเทพธนบรีุ เข้ำเยีย่มชมบริษัท, สนำมกีฬำบำสเกตบอล Stadium29 สนำม

มำตรฐำนระดับโลก และชมกระบวนกำรถ่ำยทอดสด รำยกำรข่ำว “เจำะข่ำวเด็ด The Day News Update” เพื่อเปิด

โลกทศัน์ และเป็นแรงบนัดำลใจให้นกัศกึษำ มีโอกำสเรียนรู้นอกต ำรำและนอกสถำนท่ี พร้อมจดัประชมุหำรือ กำรร่วมเป็น

ภำคีเครือขำ่ยสื่อมวลชนขัน้ภมูิภำค  นอกจำกนี ้  คณุเบญจวรรณ สมสิน ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยขำ่วของช่อง MONO29 ได้รับ

เกียรตเิป็นตวัแทนเข้ำร่วมงำนเสวนำ หวัข้อ “นักสื่อสาร Convergence : สื่อถงึใจหลากหลายแพลทฟอร์ม” ซึง่จดัโดย

ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส.), สถำบนัยวุทศัน์แห่งประเทศไทย และศนูย์ส่ือสร้ำงสรรค์ภำค

ตะวนัออกพร้อมทัง้ภำคีเครือขำ่ย ภำยใต้โครงกำร “กจิกรรมพฒันำเยำวชนนักสื่อสำร Convergence เพื่อผลิตสื่อรู้เทำ่ทนั

ปัจจยัเส่ียงด้ำนสขุภำพ และ กำรพฒันำเนือ้หำข่ำวสขุภำวะชมุชน” 
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รวมถงึ ปี 2563 โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้รับรำงวลั ดงันี ้
รำยกำร “เร่ืองเด่นประเด็นดัง Toptalk Daily” สถำนีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกัด 

ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง 2563” ในฐำนะผู้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประชำชน  
MThai.com เว็บไซต์ภำยใต้บริษัท  โมโน ไซเบ้อ ร์ จ ำกัด รับรำงวัลดี เด่น  สื่ อมวลชนด้านภัยพิบัติ  

“Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)”  โดยศูนย์พัฒนำกำรส่ือสำร
ด้ำนภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ที่ต้องกำรให้เกิดกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติอย่ำงถูกต้องจำกกำรร่วมมือกันของสื่อมวลชนทุก
ภำคส่วน ในกำรน ำเสนอข่ำวสำร ข้อมลูอย่ำงถกูต้องทนัเหตกุำรณ์   

 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

นับตัง้แต่เร่ิมด ำเนินกิจกำร กำรด ำเนินธุรกิจของโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ยังไม่พบประเด็นกำรสร้ำง

ผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทยังคงสำนต่อนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ในปี 2563 บริษัทมุ่งเน้นด ำเนินงำนพัฒนำด้ำน

สำธำรณสขุ ในกำรช่วยป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 รวมถึงด้ำนกำรศกึษำ และช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกำส โดยมี

โครงกำรต่ำงๆ ดงันี ้
 

- โครงกำร MONO CSR Online ส่ือประชำสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดล้อม ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก คลิกดีท ำดี  

- โครงกำรผลิตส่ือวิดีทัศน์ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้กับ 
กรมอนำมยั จ ำนวน 2 เร่ือง 

- โครงกำร MONO ร่วมจิตอำสำผู้บริหำร พนกังำน และผู้ประกำศข่ำว ร่วมใจจดัท ำหน้ำกำก  Face Shield  
1,200 ชิน้ เพื่อส่งมอบให้โรงพยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ อำทิ สถำบนับ ำรำศนรำดรู, กรมควบคุมโรค, 
โรงพยำบำลศิริรำช และโรงพยำบำลท่ำแซะ จงัหวดัชุมพร 

- โครงกำร MONO29 บริจำคชดุ PPE, เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และหน้ำกำก N95  ให้กับ 10 โรงพยำบำลใน
ต่ำงจงัหวดั 
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- โรงพยำบำลบนันงัสตำ จงัหวดัยะลำ - โรงพยำบำลปทมุรำชวงศำ จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 

- โรงพยำบำลสไุหงโกลก จงัหวดันรำธิวำส - โรงพยำบำลโพธ์ิชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

- โรงพยำบำลสรรพสิทธ์ิประสงค์ จงัหวดัอบุลรำชธำนี - โรงพยำบำลท่ำหลวง จงัหวดัลพบรีุ 

- โรงพยำบำลอ ำนำจเจริญ จงัหวดัอ ำนำจเจริญ - โรงพยำบำลพหลพลพยหุเสนำ จงัหวดักำญจนบรีุ 

- โรงพยำบำลหวัตะพำน จงัหวดัอ ำนำจเจริญ - โรงพยำบำลนครพิงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

- โครงกำรมอบหน้ำกำกอนำมยัให้เด็กเล็ก รวม 3,500 ชิน้ จ ำนวน 20 โรงเรียน  

- โครงกำรบริจำคขวดน ำ้อัดลม 1.25 ลิตรและ 750 มิลลิลิตร ให้กับโรงพยำบำลมหำสำรคำม ส ำหรับผลิต

เป็น Volumetric Spacer ส ำหรับใช้พ่นยำขยำยหลอดลมของผู้ ป่วย 

- โครงกำรส่งมอบหนงัสือดีของส ำนกัพิมพ์ในเครือ โมโน เน็กซ์ ให้กบัโรงพยำบำล ส ำหรับผู้ ป่วย 

- โครงกำรบริจำคส่ิงของเหลือใช้สภำพดี มอบให้มลูนิธิกระจกเงำ, มูลนิธิดร.พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็กและ

คนชรำ และโรงเรียนต่ำงๆ 

- โครงกำรบริจำคขวญั ของรำงวลั และทนุกำรศกึษำ ให้กบัโรงเรียนและศนูย์เยำวชนต่ำงๆ รวม 8 แห่ง เพื่อใช้

ในกิจกรรมงำนวนัเด็กแห่งชำติ  

- โครงกำรบริจำคปฏิทิน และกล่องของขวญั ให้ศนูย์พฒันำอำชีพคนตำบอด จงัหวดันนทบรีุ  

- โครงกำร MONO MARKET ตลำดขำยของออนไลน์ส ำหรับเพื่อนพนกังำน และผู้ที่เคยร่วมงำนกับโมโน เพื่อ

เป็นอีกหน่ึงช่องทำงที่ส่งเสริมให้พนกังำนมีรำยได้เสริม และให้พนกังำนสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 

- งำนท ำบุญทอดกฐินสำมัคคีเพื่อสร้ำงอุโบสถ เสนำสนะ และซือ้ที่ดินเข้ำออกวัด  ณ วัดพุทธพรหมยำน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

 

โดยรำยละเอียดรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมฉบบัเต็ม รวมถึงรำยละเอียดข่ำวของกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถ

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

 
 

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

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

เพื่อสนบัสนุนให้โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ด ำเนินธุรกิจบรรลวุตัถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยั่งยืน บริษัทได้

แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่

เหมำะสม มีควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

มำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในประเทศ และระดบัสำกล  

บริษัทได้น ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ของส ำนกังำน กลต. ตำมแนวทำงของ COSO 

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

บริษัท และบริษัทย่อย  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำแบบประเมินที่จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร และมีกำรซกัถำมข้อมลู

จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564 ที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบถ้วน ได้ท ำกำรประเมินโดยซกัถำม

ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในทัง้ 5 ด้ำน โดยสรุป

สำระส ำคญัได้ ดงันี ้
 

 ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ กำรวำงแผนงำนและ

งบประมำณให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย มีกำรจดักำรโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ และก ำหนด

อ ำนำจควำมรับผิดชอบ และกำรวำงแผนด้ำนบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ให้ควำมส ำคญักับกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรณยำบรรณต่ำงๆ เพื่อให้องค์กรมีกำรควบคมุภำยในท่ีดี และกำรเติบโตอย่ำง

ยัง่ยืน 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสงูจำกภำยในกลุ่มบริษัท ท ำหน้ำที่

พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงบริหำรจดักำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ประเมินประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียง ติดตำม

และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• พิจำรณำอนมุตัิและทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของธุรกิจ 
ก ำหนดควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบในกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

• วิเครำะห์ประเมินควำมเส่ียงอย่ำงรอบด้ำน ทัง้ปัจจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ วำงแผน  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ประเมินโอกำสเกิดควำมเส่ียงและผลกระทบ โอกำสกำรเกิดทุจริต เพื่อจัดล ำดับ
ควำมเส่ียง ตระหนกัถึงสญัญำณหรือรำยกำรผิดปกติต่ำงๆ เพื่อหำมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม 
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• เข้ำเป็นสมำชิกโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต และมีแผนกำร
ตรวจสอบและควบคุมควำมเส่ียงด้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ส่ือสำรให้พนกังำนรับทรำบนโยบำยและ
แนวปฏิบตัิ 

• ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ก ำหนดไว้ 

• ก ำกบัดแูลบริษัทย่อย ให้อยู่ภำยใต้ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีมำตรฐำน 

ส่วนที่ 3 มาตรการการควบคมุ 

บริษัทมีนโยบำยและระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่

และวงเงินอนมุตัิของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจนและเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรอนุมตัิออกจำกกำรบนัทึก

รำยกำรบัญชีและข้อมูล และหน้ำที่กำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีกำรพัฒนำกิจกรรม

ควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ำย  บริษัทมีมำตรกำรควบคุมกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ให้

ด ำเนินกำรตำมระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้ และป้องกนัไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทมีกำรตดัสินใจบนพืน้ฐำนของข้อมลูที่เก่ียวข้องมีควำมถูกต้อง เหมำะสม อย่ำงเพียงพอ และน ำมำใช้ได้

ทนัต่อเวลำ  บริษัทมีกำรก ำหนดช่องทำงและกระบวนกำรส่ือสำรข้อมลูทัง้ภำยใน และภำยนอกบริษัทที่เหมำะสม เพื่อให้

สำมำรถส่ือสำรข้อมลูไปยงัผู้ที่เก่ียวข้องได้ครบถ้วนและทนัเวลำ 
 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม 

บริษัทก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมำะสมและทนัต่อ

เวลำ  รวมถึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

ประจ ำทุกไตรมำส 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม

เส่ียงที่เพียงพอและเหมำะสม กับกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ

ในกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่

เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่ำว อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบริหำร ให้ควำมส ำคญักับกำรควบคุมภำยใน  และกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ดูแลกำรควบคุมภำยในให้เพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจ ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
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12. รายการระหว่างกัน 

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษทัย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2563 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกบับคุคลและนติิบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ซึง่สำมำรถสรุปควำมสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ 

1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด 

(มหำชน) (“JAS”) 

- JAS กบับริษทัมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คอื นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึง่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 64.28  และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 53.21 

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

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

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

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

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

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

- บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จ ำกดั (“TTTBB”) - TTTBB ประกอบธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม 
- TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.87 โดย ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

- บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ำกดั (“3BB TV”) - 3BB TV ประกอบธุรกิจให้บริกำรเครือข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ำยเสมือน และ IPTV 
- 3BB TV กบับริษัท มีผู้ถือหุ้นร่วมกนั คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 
- 3BB TV ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

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

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

3. มลูนิธิ ดร. พิชนี   โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ

(“มลูนิธิฯ”) 

- มลูนิธิฯ เป็นมลูนิธิที่จดัตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือเด็ก และคนชรำ โดยได้รับกำรรับรองให้เป็นองค์กำรสำธำรณกศุลจำกกรมสรรพำกร 

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

- บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 

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

PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

5. บริษัท  เอนเตอเทนเมนท์29 จ ำกดั (“E29”) - E29 ประกอบกิจกำร ผลิตภำพยนตร์ ซีรีส์ ตดัต่อ ภำพ ปรับสี บนัทึกเสียงพำกย์ลงในภำพยนตร์ ซีรีส์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
- E29 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วมกนั คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก 
- E29 ถือหุ้นโดย PINVEST ร้อยละ 99.99 

 

หมำยเหต ุ    

ท่ำนสำมำรถติดตำมรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนัย้อนหลงั 3 ปี ได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี 2560 – 2562 ที่เว็บไซต์ของบริษัท  

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

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกดั รายได้จากการขายและให้บริการ 

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

 

52.05 

33.41 

 

กำรให้บริกำรสื่อโฆษณำ   และให้บริกำรใช้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ดังกล่ำว
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นช่องทำงในกำร
โปรโมทบริกำรของ TTTI  โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำรำยอ่ืนทัว่ไป ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยตุิธรรม 

 - บริษัทย่อยให้บริกำรพัฒนำและดูแลระบบ Application บน 

Online แก่ TTTI   

8.00 กำรให้บริกำรพัฒนำ และดูแลระบบ Application ดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำรำยอ่ืนทัว่ไป ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยตุิธรรม 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทและบริษัทย่อย จ่ำยค่ำเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  

(Co-Location) 

 

4.75 

 

กำรเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดงักล่ำว เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย TTTI 
เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่ มีควำมพร้อมด้ำนระบบ และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ (Infrastructure) ให้บริกำรเช่ือมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง รวมทัง้มีบริกำรให้เช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นห้องที่มี
ลกัษณะเฉพำะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยรำคำค่ำบริกำรเป็นรำคำตลำด ดังนัน้
จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกดั (ต่อ) 

 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวโยงกนัให้แก่ TTTI  ดงันี ้

1) ค่ำใช้สญัญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือใช้ในธุรกิจสื่อ

ทีวี, ธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต และธุรกิจสื่อวิทย ุ 

2) ค่ำใช้สญัญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูเพ่ือใช้ในส ำนกังำน   

4.44 กำรใช้บริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงดังกล่ำว เป็นรำยกำร

ธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีควำม

พร้อมด้ำนระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ(Infrastructure) รวมทัง้มีส ำนักงำน

ตัง้อยู่ภำยในอำคำรเดียวกัน ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรดูแล และกำร

ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงประกอบกบัอตัรำค่ำบริกำรเทียบเคียง

ได้กับรำคำบริกำรของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ดังนัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำ

รำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

 - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำบริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนให้แก่ TTTI 
เพื่อด ำเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมำยเพื่องำน Call center 
และบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริกำรเลขหมำยเพื่องำนสื่อสำรที่
เกี่ยวข้องกบังำนส ำนกังำน 

0.47 

 

 

กำรใช้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนดงักล่ำว เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และอตัรำ

ค่ำบริกำรเป็นอัตรำตลำดและเทียบเคียงได้กับกำรใช้บริกำรของ

ผู้ ประกอบกำรภำยนอกอ่ืนๆ จึงเห็ นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำม

สมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

2.บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จ ำกดั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ำยค่ำใช้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมให้แก่ 
JASTEL เพ่ือเช่ือมโครงข่ำยจำกอำคำรจสัมินถึง DTAC (รังสิต)  

 

 

0.04 

 

กำรใช้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย 

JASTEL เป็นผู้ ให้บริกำรรับส่งข้อมูลผ่ำนเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่

มีควำมพร้อมด้ำนระบบ และอุปกรณ์เชื่อมโครงข่ำยต่ำงๆ โดยรำคำ

ค่ำบริกำรใกล้เคียงกบัอตัรำค่ำบริกำรที่กลุ่มบริษัทจ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำร

รำยอ่ืนที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกัน ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมี

ควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 



 

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

ณ 31 ธันวาคม 2563

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จ ำกดั (ต่อ) - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

(Co-Location) ให้แก่ JASTEL   

 

1.37 ค่ำเช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย 

JASTEL เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์

ต่ำงๆ (Infrastructure) และมีบริกำรให้เช่ำพืน้ที่วำงเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง

เป็นห้องที่มีลักษณะเฉพำะให้แก่บริษัท โดยรำคำค่ำบริกำรเป็นรำคำ

ตลำด ดังนัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำ

ยตุิธรรม 

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกัด 

 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยอำคำร เช่น ค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำ

รักษำควำมปลอดภยั, ค่ำบริกำรที่จอดรถ ซึง่เป็นกำรจ่ำยตำม

สญัญำ 

 

5.83 

 

กำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทดังกล่ำวเป็นรำยกำรปกติของกลุ่มบริษัท 

โดย PA เป็นเจ้ำของอำคำรจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำวเวอร์ และ

เรียกเก็บค่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกับผู้ เช่ำรำยอ่ืน 

ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

4. บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนต จ ำกดั 

 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทจ่ำยค่ำบริกำรInternet Corporate Leased Line ให้แก่ 

JINET 

 

0.11 

 

กำรให้บริกำร Internet Corporate Leased Line ดังกล่ำวเป็นรำยกำร

ธุรกิจปกติ โดย  JINET  เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีควำม

พร้อมด้ำนระบบ  และอุปกรณ์ ต่ ำงๆ  ( Infrastructure) โดยรำคำ

ค่ำบริกำรเป็นรำคำตลำด ดังนัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำม

สมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

(มหำชน) (“JAS”) 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทให้บริกำรพฒันำและดูแลระบบ Website, Application 

บน Online แก่ JAS โดยเรียกเก็บค่ำพัฒนำและดูแลระบบ

ตำมใบรำคำ (Price List) 

 

1.31 

 

กำรให้บริกำรพัฒนำ และดูแลระบบ Website, Application ดังกล่ำว

เป็นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำร

ให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยอ่ืนทัว่ไป ดังนัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำม

สมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

6. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จ ำกดั รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทให้บริกำรอบรม In-house training แก่ JAS 

 

0.13 

 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ ของบริษัท โดยมีกำรคิดรำคำ

เช่นเดียวกบักำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยอ่ืนทั่วไป ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำ

รำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

7. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่  TTTI รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทย่อยได้เงินสนบัสนนุ (Sponsor) ในกำรจดังำนกิจกรรม 

 

3.00 

 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็น

ช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงำน โดยมีกำร

คิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยอ่ืน ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำร

ท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

 - บริษัทย่อยให้บริกำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ใน

รูปแบบ Influencer ซึ่งเป็นอัตรำตลำดที่เท่ำกับ อตัรำที่เรียก

เก็บกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 

2.00 

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ ำกดั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ำยค่ำบริกำรไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับห้องสตดูิโอที่ใช้

ถ่ำยท ำรำยกำรต่ำงๆ 

 

0.36 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยปกต ิและมีอตัรำค่ำบริกำรเท่ำกบั

รำคำตลำด ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี

รำคำยตุิธรรม 



 

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

ณ 31 ธันวาคม 2563 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. บริษัท พินเวสเมนท์ จ ำกดั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ำยค่ำผลิตสื่อประชำสมัพนัธ์และกิจกรรมทำงกำร

ตลำด เพื่อส่งเสริมกำรขำยให้แก่ PINVEST เพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินธุรกิจ โดยมีอัตรำเทียบเคียงกับอตัรำค่ำบริกำรที่กลุ่ม

บริษัทจ่ำยให้แก่ผู้ใช้บริกำรรำยอ่ืน 

 

6.30 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยปกติ และมีอตัรำค่ำบริกำรเท่ำกบั

รำคำตลำด ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี

รำคำยตุิธรรม 

 - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำที่ปรึกษำด้ำน IT และค่ำพัฒนำ 

ดแูลระบบ เพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท 

1.48 

10. บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จ ำกดั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

- บริษัทย่อยจ่ำยค่ำต้นทุนผลิตรำยกำรทีวี เพื่อใช้ในธุรกิจ 3BB 

GIGATV 

 

5.00 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยปกติ และมีอตัรำค่ำบริกำรเท่ำกบั

รำคำตลำด ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี

รำคำยตุิธรรม 

 
 - บริษัทย่อยจ่ำยค่ำพำกย์แปลภำพยนตร์ เพื่อใช้ในธุรกิจของ

บริษัท 

1.58 

11. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ำกดั รายได้จากการขายและให้บริการ 

- บริษัทย่อยให้บริกำรลิขสิทธ์ิภำพยนตร์แก่ 3BB TV โดยเรียก

เก็บค่ำบริกำรตำมสญัญำ ซึ่งเป็นอตัรำตลำด ที่เท่ำกบัอตัรำที่

เรียกเก็บกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 

 

123.33 

 

กำรให้บริกำรใช้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติของ 

Mono Streaming เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรโปรโมทบริกำรของ TBT  โดย

มีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยอ่ืนทัว่ไป ดงันัน้จึง

เห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
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2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ำกดั (ต่อ) - บริษัทย่อยให้บริกำรพำกย์แปลภำพยนตร์ แก่  3BB TV โดย

เรียกเก็บค่ำบริกำรตำมกำรใช้บริกำร  ซึ่งเป็นอัตรำตลำด ที่

เทำ่กบัอตัรำที่เรียกเก็บกบัลกูค้ำรำยอ่ืน 

1.48 รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และมีรำคำเท่ำกับรำคำตลำด 

ดงันัน้จึงเหน็ว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 

 

 - บริษัทให้บริกำรให้ใช้สิทธ์ิ กบั 3BB TV โดยเรียกเก็บค่ำบริกำร

ตำมสัญญำ ซึ่งเป็นอัตรำตลำด ที่เท่ำกับอตัรำที่เรียกเก็บกับ

ลกูค้ำรำยอ่ืน 

30.00 กำรให้บริกำรให้ใช้สิทธ์ิ กับ 3BB TV ดังกล่ำว เป็นรำยกำรธุรกิจปกติ

ของ Mono Next   โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกบักำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ

รำยอ่ืนทัว่ไป ดงันัน้จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี

รำคำยตุิธรรม 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะรายการระหว่างกัน 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ำกดั เช่าพืน้ท่ี  

- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำพืน้ที่เพื่อเป็นที่ตัง้ส ำนักงำน

ของกลุ่มบริษัท  

 

 

17.12 

 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA 

เป็นเจ้ำของอำคำรจสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์ บริกำรให้เช่ำพืน้ที่ 

อตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นตำมมำตรฐำนเดียวกบัผู้ เช่ำรำยอ่ืน ดงันัน้

จึงเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรมคีวำมสมเหตสุมผลและมีรำคำยตุิธรรม 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 

งบการเงนิ 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  

ปี ชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญช ี

2561 นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

2562 นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

2563 นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ส ำหรับปี 2561-2563 ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีข้ำงต้น       

ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ งบกำรเงินปี 

2561-2563 ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่นในแต่ละประเทศ  

งบกำรเงินส ำหรับปี  2561-2563 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินที่ตรวจสอบและมี

ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินของบริษัทได้แสดงฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน  กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ     

กระแสเงินสด ส ำหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
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 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 - 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 173.22 3.93 45.07  0.99   91.47   1.59  

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 244.71 5.55 141.49   3.12  223.96   3.88  

สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสญัญำ - รำยได้ค้ำงรับ 140.14 3.18 189.12   4.16  224.17   3.89  

สินค้ำคงเหลือ 8.09 0.18  16.34   0.36   16.53   0.29  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั 44.68 1.01 66.94 1.47 69.31 1.20 

ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 7.39 0.17 17.51 0.39 38.81 0.67 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 40.64 0.92 57.32 1.26 75.56 1.31 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 658.87 14.94 533.79 11.75 739.81 12.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกัน 66.85 1.52 39.61 0.87 62.60 1.09 

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ - - 0.88 0.02 - - 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 652.40 14.81 712.97 15.69 732.36 12.70 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,040.79 46.32 2,282.81 50.25 2,572.81 44.63 

ต้นทุนกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี 529.02 12.01 592.86 13.05 1,328.01 23.04 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 364.29 8.27 300.53 6.62 245.45 4.26 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 93.87 2.13 79.33 1.75 84.04 1.45 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,747.22 85.06 4,008.99 88.25 5,025.27 87.17 

รวมสินทรัพย์  4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00  
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกธนำคำร 155.02 3.52 185.87 4.09 221.86 3.85 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 497.30 11.29 358.36 7.89 423.61 7.35 
หนีส้ินท่ีเกิดจำกสญัญำ - รำยได้รับล่วงหน้ำ 124.39 2.82 72.61 1.60 48.41 0.84 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลที่ไม่เก่ียวข้องกนั 215.00 4.88 - - - - 

ส่วนของหนีส้ินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       

     เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 199.24 4.52 300.79 6.62 109.64 1.90 
ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี`และ
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

227.67 5.17 - - 6.78 0.12 

     หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 15.81 0.36 21.84 0.48 15.64 0.27 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 0.63 0.01 0.39 0.01 1.34 0.02 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  25.09 0.57 37.53 0.83 41.10 0.71 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,460.15 33.14 977.39 21.52 868.38 15.06 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             
หนีส้ินระยะยำว - สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี          

     เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 1,502.68 34.11 1,233.08 27.14 1,333.82 23.14 

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี และ
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

- - 212.18 4.67 844.06 14.64 

     หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 8.83 0.20 16.22 0.36 18.39 0.32 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 3.68 0.08 5.83 0.13 7.48 0.13 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 78.09 1.77 86.39 1.90 51.86 0.90 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,593.28 36.16 1,553.70 34.20 2,255.61 39.13 

รวมหนีส้ิน 3,053.43 69.30 2,531.09 55.72 3,123.99 54.19 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุจดทะเบียน 347.11  486.30  486.30   

ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว 347.11 7.88 347.11 7.64 347.10 6.02 

ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั 3,633.00 82.45 3,633.01 79.97 3,632.95 63.02 

ส่วนต ำ่กว่ำทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั (152.37) (3.46) (152.37) (3.35) (152.37) (2.64) 

ก ำไรสะสม       

    จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 51.97 1.18 51.97 1.14 51.97 0.90 

    ยงัไม่ได้จดัสรร (ขำดทนุ) (2,527.11) (57.35) (1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.06 0.00 (2.15) (0.05) 0.42 0.01 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,352.66 30.70 2,011.69 44.28 2,641.09 45.81 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00  
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งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 – 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              
รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 2,399.23 95.66 
ก ำไรจำกกำรปรับเปลี่ยนเง่ือนไขกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถี ่

- - - - 75.23 3.00 

รำยได้อ่ืน 47.63 2.81 33.36 1.53 33.66 1.34 

รวมรายได้ 1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 2,508.12 100.00 

ค่าใช้จ่าย          

ต้นทนุขำยและให้บริกำร 1,729.15 102.18 1,963.11 89.89 1,905.89 75.99 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 163.32 9.65 281.76 12.90 171.03 6.82 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 342.08 20.21 493.69 22.61 480.51 19.16 
ผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 9.78 0.58 (0.04) - - - 
โอนกลบัค่ำเผื่อด้อยค่ำของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ - - - - (4.03) (0.16) 
ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทำงกำรเงิน 

37.34 2.21 5.25 0.24 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,281.67 134.83 2,743.77 125.64 2,553.40 101.81 

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (589.39) (34.83) (560.02) (25.64) (45.28) (1.81) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (0.28) (0.01) 0.81 0.03 - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (589.67) (34.84) (559.21) (25.61) (45.28) (1.81) 
รำยได้ทำงกำรเงิน 0.19 0.01 0.59 0.03   
ต้นทนุทำงกำรเงิน (120.32) (7.11) (110.42) (5.06) (128.62) (5.13) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (709.80) (41.94) (669.04) (30.64) (173.90) (6.94) 
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 48.30 2.85 52.85 2.42 (19.37) (0.77) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (661.49) (39.09) (616.19) (28.22) (193.27) (7.71) 

ผลตำ่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 2.21  (2.57)  (0.82)   
ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์
ประกนัภยั - สทุธิจำกภำษีเงินได้ 0.27  (10.72)  -   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี 2.48  (13.29)  (0.82)   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (659.02)  (629.48)  (194.09)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                                                          ส่วนที่ 3 หวัข้อที่ 13 ข้อมลูทำงกำรเงินที่ส ำคญั หน้ำ 115 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ (661.49)  (616.19)  (193.27)   

 การแบ่งปันก าไรรวมส าหรับปี (661.49)  (616.19)  (193.27)   

ขาดทุนต่อหุ้น             
ขำดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (0.191)  (0.178)  (0.056)   
ขำดทนุส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (0.191)  (0.178)  (0.050)   

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

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 – 2563 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 641.93 1,032.05 1,188.95 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (737.24) (1,010.30) (1,227.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 221.25 (65.58) (2.11) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึน้ (ลดลง) 2.21 (2.57) 1.56 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 128.15 (46.40) (38.60) 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.45 0.55  0.85  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) 0.38 0.36  0.58  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.53 1.12  1.42  
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เท่ำ) 4.67 5.85  5.49  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 78.18 62.41  66.46  
อตัรำส่วนหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ (เทำ่) 120.17 100.31  116.92  
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 3.04 3.64  3.12  
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(เท่ำ) 38.51 34.75  41.69  
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 9.48 10.50  8.75  
วงจรเงินสด  (วนั) 69.81 54.16  60.83  
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) (5.14) 8.71  20.56  

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (38.73) (27.59) (6.43) 

อตัรำส่วนก ำไรอื่น  (%) 2.81  1.53  4.34  

อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) (100.77) (173.93) (771.21) 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (39.09) (28.22) (7.71) 

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (39.32) (26.49) (7.18) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

 
 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) (14.78) (11.96) (0.79) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) (85.28) (71.80) (12.09) 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.38 0.42  0.44  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
  

 

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ) 2.26 1.26  1.18  

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (4.90) (5.06) (0.35) 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (เท่ำ) 0.72 0.86  0.80  

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล1/ (%) - -  - 

 
หมำยเหต ุ: 1/ ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 
 

1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

รายได้ 
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ ำนวน 1,692.28 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ ำนวน 

2,183.75 ล้ำนบำท ลดลง 491.47 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 22.51 โดยรำยละเอียดของรำยได้รวมเป็นดงันี ้
 

 

รายได้ 

งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 1,644.65 2,150.39 (505.74) (23.52) 

รำยได้อื่น 47.63 33.36 14.27 42.78 

     รวมทัง้สิน้ 1,692.28 2,183.75 (491.47) (22.51) 
 

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ ำนวน 1,644.65 ล้ำนบำท เมื่อเทียบ
กับปี 2562 มีจ ำนวน 2,150.39 ล้ำนบำท ลดลง 505.74 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 23.52 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
แยกตำมกลุ่มธุรกิจ เป็นดงันี ้
 

กลุ่มธุรกิจ 
งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

ธุรกิจสื่อ 1,456.08 1,919.42 (463.34) (24.14) 

ธุรกจิกำรให้บริกำรข้อมลูและควำมบนัเทิง 188.57 230.97 (42.40) (18.36) 

     รวมทัง้สิน้ 1,644.65 2,150.39 (505.74) (23.52) 
 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจทีวี ธุรกิจออนไลน์และธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมำชิก 
ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563  มีจ ำนวน 1,456.08 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562  มีจ ำนวน 1,919.42 ล้ำนบำท 
ลดลง 463.34 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24.14 รำยได้ที่ลดลงสำเหตุหลกัมำจำก รำยได้โฆษณำที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้รำยได้โฆษณำลดลง 569.0 ล้ำนบำท แต่สถำนกำรณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึน้
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563  ประกอบกับนโยบำยส่งเสริมกำรขำยเพื่อกระตุ้นยอดซือ้โฆษณำได้รับกำรตอบรับเป็นที่น่ำพอใจ  
ส่งผลให้แนวโน้มรำยได้ค่ำโฆษณำปรับตวัในทิศทำงที ่ดีขึน้ใน ไตรมำสที ่ 4 ปี 2563 และบริษัทฯมีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรวิดีโอ สตรีมมิ่งแบบบอกรับสมำชิกเพิ่มขึน้ 105.70 ล้ำนบำท 

 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภำพยนตร์ บันเทิง 
คอมเมิร์ซ และจดัสรรคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563  มีจ ำนวน 188.57 ล้ำนบำท  เมื่อเทียบกับปี 2562  มี
จ ำนวน 230.97 ล้ำนบำท  ลดลง 42.40 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 18.36  เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่ม ตัง้แต่
ไตรมำสที่ 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลกั ท ำให้รำยได้ในส่วนนีล้ดลง 
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รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ ำนวน 47.63 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ ำนวน 33.36  

ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 14.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 42.78 
 

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษีเงนิได้ 

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย รำยได้ทำงกำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มี

จ ำนวน 2,353.78 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ ำนวน 2,799.94 ล้ำนบำท ลดลง 446.16 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 

15.93 
 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

ต้นทุนจำกกำรขำยและให้บริกำร 1,729.15  1,963.11   (233.96)   (11.92)  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 163.32 281.76   (118.44)  (42.04)  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 342.08  493.69   (151.61)   (30.71)  

ขำดทนุด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้(โอนกลบั) 9.78 (0.04)     9.82 24,550.0 

ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์อื่น 37.34 5.25 32.09 611.24 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 2,281.67 2,743.77 (462.10) (16.84) 

ส่วนแบ่ง(ก ำไร)จำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 0.28 (0.81) 1.09 134.57 

รำยได้ทำงกำรเงิน (0.19) (0.59) 0.40 67.80 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 120.32 110.42   9.90  8.97 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (48.30) (52.85)   4.55   8.61 

     รวมทัง้สิน้ 2,353.78 2,799.94 (446.16) (15.93) 

 
 

กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โดยส่วนใหญ่สำเหตหุลกัเกิดจำก 1) กำรลดลงสมัพนัธ์กบัรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนที่ลดลง 2) กำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มตัง้แต่ไตรมำสที่ 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ท ำให้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีกำรบริหำรจดักำรต้นทนุขำยและค่ำใช้จ่ำยได้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 

ขาดทุนสุทธ ิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีขำดทุนสุทธิรวมในปี 2563 จ ำนวน 661.49 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีขำดทุนสุทธิ

จ ำนวน 616.19 ล้ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึน้ 45.30 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.35 เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทมีรำยได้ค่ำ

โฆษณำลดลง เพรำะได้รับผลกระทบโดยตรงจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 แต่รำยได้ในส่วนวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับ

สมำชิก (MonoMax) เติบโตขึน้ ประกอบกับกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มที่มุ่งเน้นธุรกิจหลัก ซึ่งท ำให้กลุ่มบริษัทมีกำร

บริหำรจดักำรต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยได้มีประสิทธิภำพ ท ำให้มำชดเชยรำยได้โฆษณำที่ลดลง 
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2) การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวน 4,406.09 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 

136.69 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 261.77 ล้ำนบำทแต่มีกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียน 

125.08 ล้ำนบำท สินทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้มีสำเหตุหลกัมำจำก ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 103.22 ล้ำนบำท 

ส่วนสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีล่ดลง มีสำเหตหุลกัมำจำก สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ทีล่ดลง 242.02 ล้ำนบำท 

หนีส้ิน 

หนีสิ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวน 3,053.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 522.34 

ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้มีสำเหตุหลักมำจำก เงินกู้ ยืมจำกธนำคำร เพิ่มขึน้ 137.20 ล้ำนบำท เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

เพิ่มขึน้ 138.94 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะสัน้บคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง เพิ่มขึน้ 215.00 ล้ำนบำท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวน 1,352.66 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 

659.03 ล้ำนบำท กำรลดลงมีสำเหตหุลกัมำจำกบริษัทมีผลขำดทนุส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 661.49 ล้ำนบำท  

โครงสร้างเงนิลงทนุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 3,053.43 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

69.30 ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 1,352.66 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.70 ของสินทรัพย์รวม 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 2.26 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 1.00 เทำ่ 

ความสามารถในการท าก าไร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นติดลบ คิดเป็นร้อยละ 5.14 ลดลงจำกปี 2562  

ร้อยละ 13.85 และมีอัตรำก ำไรสุทธิติดลบร้อยละ 39.09 ติดลบเพิ่มขึน้จำกปี 2562 ร้อยละ 10.87 เนื่องจำกในปี 2563 

บริษทั และบริษัทย่อยมีรำยได้ที่ลดลง 

ความสามารถในการบริหารสนิทรัพย์ 

ส ำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 14.78 ติดลบเพิ่มขึน้จำก        

ปี 2562 ร้อยละ 2.82 และอตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ในปี 2563 เท่ำกับ 0.38 เท่ำ ลดลงจำกปี 2562 0.04 เท่ำ เนื่องจำก  

ในปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีรำยได้ที่ลดลง 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
ส ำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง 0.45 เท่ำ ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 0.10 เท่ำ 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วอยู่ที่ 0.38 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกจำกปี 2562 จ ำนวน 0.02 เท่ำ เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมี

หนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 

ทำงด้ำนอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทุน ส ำหรับปี 2563  อยู่ที่ 2.26 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 1.00 เท่ำ เนื่องจำก

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้ ในขณะทีส่่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจำกผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำน 

ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ 

วันที่  31 ธันวำคม 2563 บ ริษัทย่อยมีภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำบริกำรที่จะต้องจ่ำยช ำระในอนำคต 

จ ำนวน 190 ล้ำนบำท อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต่ 1 ถึง 8 ปี 





 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 121 

  

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ( ณ 31 ธนัวาคม 2563 ) 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1.นำงพรรณี วรวฒิุจงสถิต - ประธำนกรรมกำร  
- กรรมกำรอิสระ 

68 - ปริญญำโท กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ไม่ม ี ไม่ม ี ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
รำชวิทยำลยัจฬุำภรณ์ 

  
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้กรรมกำร 
9 มีนำคม 2555 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
ประธำนกรรมกำร  
6 พฤศจิกำยน 2562 

 - ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต (CPA)  ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย 
- วฒิุบตัรผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำตสำกล (CIA)  
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสหรัฐอเมริกำ 

- วฒิุบตัรผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำต (CPIA,QIA)  
   สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
- กรรมกำรอำชีพ (Chartered Directors)  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

-  หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำคณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบบญัชีชดุเดียว 
ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรวิชำชีพบญัชีด้ำนกำรบญัชีบริหำร 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพบญัชี ด้ำนบญัชีภำษีอำกร  
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
2559 - 2562 

กรรมกำรตรวจสอบ 
อำจำรยพ์ิเศษ 
 
อนกุรรมกำรตรวจสอบ 

สมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 
มหำวิทยำลยัรัฐ และเอกชนหลำยแห่ง และ
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำต ิ

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 
       หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 4/2560 

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

พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/ 

   2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
   2560 – พ.ย. 2562 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 
 

   2555 – พ.ย. 2562 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
   2559 – ปัจจบุนั 

 
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำน
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บมจ.ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี ้แอนด์ พำวเวอร์ 
/ ธุรกิจให้บริกำรสำธำรณปูโภคครบวงจร 

   2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ  
และกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ 
/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทต่ำงๆ พฒันำอสงัหำฯ 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   -  หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) – ต่อ 
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management  รุ่น 2/2551   

    หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550 
หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 

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

2553 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ  
และกรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ไทยวำโก้  
/ ธุรกิจผลิต ค้ำส่ง ส่งออกชดุชัน้ในสตรี 

   2547 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร 
ตรวจสอบ,ประธำนคณะกรรมกำร 
สรรหำ และประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทน 

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  
/ ธุรกิจรับเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำ 
  ปัญหำเกี่ยวกบักำรพำณิชยกรรม 

   2543 – 2559 กรรมกำรอิสระ,  
กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บมจ.เหมรำชพฒันำท่ีดิน 
/ ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

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

/ ธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนบญัชแีละภำษี 
2.นำยนวมินทร์ ประสพเนตร - ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  ควำมเสี่ยง 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
 ลงนำมผกูพนับริษัท 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
 9 มีนำคม 2555 

48 -   ปริญญำตรี สำขำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ 
Bentley University, Massachusetts, USA 

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

0.37% ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

 
2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร

ตรวจสอบ 
บมจ. วิลล่ำ คณุำลยั  
/ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 

 
2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร และ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. โมโน เน็กซ์  2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 
2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร และ  

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 
 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

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

    2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์  
/ ธุรกิจรับซือ้และแปรสภำพวสัดใุช้แล้ว 

    
2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

และกรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์  2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

    2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. นำเวสโก้ / ธุรกิจลงทนุในประเภท
ต่ำงๆ น ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3.นำยปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ - กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
 ลงนำมผกูพนับริษัท 
 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
 21 กมุภำพนัธ์ 2560 

 

40 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (Young Executive) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

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

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

0.19% ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

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

อินเทอร์เน็ต 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
 

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ ์ 2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

4.นำยซงั โด ลี - กรรมกำร 
 
 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 

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

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

0.35% ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2563 
2555 – 2562 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

บมจ. โมโน เน็กซ์  2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 
2563 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 

สำยงำนพฒันำธุรกิจ 
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
/ ธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม 

      2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
 

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

5.นำยศิริ เหลืองสวสัดิ ์ - กรรมกำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
 ลงนำมผกูพนับริษัท 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 

65 - มธัยมศกึษำตอนปลำย  
โรงเรียนมธัยมด่ำนส ำโรง 

-   หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร   
บริษัทไทย (IOD) 

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

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

 
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 
2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิง้ / ธรุกิจผลิตและ

ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรเพื่อสขุภำพ 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 124 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

5.นำยศิริ เหลืองสวสัดิ์ (ต่อ)      2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ ์2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

      2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. แองเจิล เทรดดิง้ อินเตอร์เนชัน่แนล  
/ ธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง เคร่ืองมือ     
   อปุกรณ์เสริมควำมงำม 

      2546 – 2551 บรรณำธิกำรบริหำร บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ ์

6.นำยปรีชำ ลีละศิธร - กรรมกำรอิสระ  
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 

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

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 
ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โมโน เน็กซ์  2/ 

2555 – ก.พ. 2563 กรรมกำรตรวจสอบ / ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
2555 – ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระ, ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

      2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. สริุวงศ์คอนโดมิเนียม 

/ ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์
      2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. ซแีพนเนล  

/ ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตก่อสร้ำง 
      2555 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บจก. วอลล์ สตรีท ทำวเวอร์  

/ ธุรกิจซือ้ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
      2550 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บมจ. หลกัทรัพย์ ไอร่ำ / ธุรกิจหลกัทรพัย ์

      2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

บจก. แอ็ลไลแอนซ์  
/ ธุรกิจให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย ์

      2543 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

บจก. อนัดำมนั ลนัตำ พร็อพเพอร์ตี ้ 
/ ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์

      2527 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. มำนะกิจเจริญ  
/ ธุรกิจจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัย ์



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 125 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

7.นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ - กรรมกำรอิสระ  
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 

9 มีนำคม 2555 

55 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

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

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

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

0.04% ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 
2555 – ปัจจบุนั 

 
กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บจก. เดอะ โลโค โมชัน่ / ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส / ธุรกิอสงัหำริมทรัพย ์
2548 – ปัจจบุนั กรรมกำร 

 
บจก. มเีดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์   
/ ธุรกิจรับบริหำรงำนสถำนีวิทย ุโทรทศัน์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

บจก. ไอ แอดไวเซอร่ี / ธุรกิจให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรลงทนุและบริหำรงำนขำย  

2542 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. ซีดีซี วนั  / ธรุกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
2541 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

และกรรมกำรผู้จดักำร 
บจก. บำนำน่ำ แอนด์ ซนัส์  
/ ธุรกิจขำยปลีกร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ด 

      2535 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม  
/ ธุรกิจขำยปลีกอปุกรณ์ส ำนกังำน  

      2532 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จดักำร 

บจก. นิวไวเต็ก  
/ ธุรกิจขำยปลีกสิ่งพิมพ,์ กระดำษ 

      2545 – 2563 กรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จดักำร 

บจก. มเีดีย เชคเกอร์ 
/ ธุรกิจจ ำหน่ำยสื่อโฆษณำ 

8.นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร - กรรมกำรอิสระ  
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 

3 กมุภำพนัธ์ 2563 

48 - ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 292/2563 
 

0.08% ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 
ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั 

 
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 
2536 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจก. อมำเดอสุ เปียโน  

/ ธุรกิจขำยเคร่ืองดนตรี 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 126 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9.นำยคมศกัดิ์ วฒันำศรีโรจน์ -  กรรมกำร 
-  กรรมกำรบริหำร 
-  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
และบญัช ี

-  ผู้รับผิดชอบสงูสดุในสำย
งำนบญัชีและกำรเงิน 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
9 มีนำคม 2555 
วนัท่ีลำออกจำกกรรมกำร 
และผู้บริหำร 
30 เมษำยน 2563 

52 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

0.29% 
(30เม.ย.63) 

ไม่ม ี
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ 

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

 

2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์  
/ ธุรกิจอตุสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

2555 – เม.ย. 2563 กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบญัชี 

บมจ. โมโน เน็กซ์  2/ 
/ ธุรกิจสือ่และกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 
2548 – 2551 

 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจพฒันำ
เนือ้หำคอนเทนท์ด้ำนบนัเทิง 

10.นำงสำวสรัญญำ 
     อมรรัตนสชุำติ 

-  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
-  ผู้รับผิดชอบสงูสดุในสำย
งำนบญัชีและกำรเงิน 
 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
30 เมษำยน 2563 

42 -   ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ The University of Denver 
- หลกัสตูรจำกศนูย์ส่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้
ตลำดทนุ (TSI) ตลท. e-learning CFO’s 
Orientation (English Version) ปี 2563 

-   หลกัสตูรอบรมภำยในด้ำนบญัชีปี 2563 
  อพัเดทมำตรฐำนบัญชีเร่ืองรำยกำรระหว่ำงกัน
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำร
ร่วมค้ำ 

0.07% ไม่ม ี เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/ 
2563 – เม.ย. 2563 

 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
แผนกบริหำรกลยทุธ์  
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

/ ธุรกิจสือ่และกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2559 – 2562 
 

ผู้จดักำรอำวโุส 
แผนกบริหำรกลยทุธ์  
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 

2555 – 2558 ผู้จดักำรแผนกบริหำรกลยทุธ์  
      2555 – ปัจจบุนั เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท  

11.นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ -  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน 

-  กรรมกำรบริหำร 
 

 วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
-  1 เมษำยน 2551 

49 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
สำขำกำรจดักำรระหวำ่งประเทศ  

- Oxford Brookes University, UK 

0.05% ไม่ม ี 2561 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน  

บมจ. โมโน  เน็กซ ์ 2/ 
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร   
2551 – 2560 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน  

2551 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
ส ำนกังำน และสื่อสำรองค์กร 

บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจส่ิงพิมพ ์
 

2546 – 2551 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บคุคลและบริหำรส ำนกังำน 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจพฒันำ
เนือ้หำคอนเทนท์ด้ำนบนัเทิง ประเภทสิ่งพิมพ ์



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 127 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

12.นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ - เลขำนกุำรบริษัท 3/ 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูล
กิจกำรและสื่อสำรองค์กร 
 

 

51 - ปริญญำโท  เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

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

0.06% ไม่ม ี 2555 – ปัจจบุนั 
 

เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำร
และสื่อสำรองค์กร 

บมจ. โมโน  เน็กซ ์2/ 

/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

 
2551 – 2555 

 
เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

 

 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
  14 มีนำคม 2555 

 

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

2547 – 2550 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธรุกิจพฒันำ
เนือ้หำคอนเทนท์ด้ำนบนัเทิง  

13.นำยธีรศกัดิ์ ธำรำวร - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล 

 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
1 กรกฎำคม 2555 

46 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำร 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

0.03% ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล  

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  
/ ธุรกิจโทรคมนำคม 

2559 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร
บคุคล  

บมจ. โมโน  เน็กซ ์ 2/ 

/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 
2555 – 2558 

 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล  

 

      2551 – 2555 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบคุคล 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล  

/ ธุรกิจโทรคมนำคม 

14.นำงสำวทศันีย์ ควรแถลง - ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

- ผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
  30 เมษำยน 2563 

44 - ปริญญำโท สำขำบญัชีและกำรเงิน 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูรอบรมภำยในด้ำนบญัชี ปี 2563 
Corporate Finance รุ่น 2/2563 

ไม่ม ี ไม่ม ี มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั 

 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  

บมจ. โมโน  เน็กซ ์ 2/ 

/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2559 – ก.พ. 2563 ผู้จดักำรอำวโุส 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  

 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 128 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

15.นำยจิรประวตัิ บณุยะเสน - ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  
กลุ่มธุรกิจโมบำย
อินเทอร์เน็ต 

- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 

 15 มีนำคม 2545 

วนัท่ีลำออก 
  29 กมุภำพนัธ์ 2563 

52 - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

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

0.19% 
(29ก.พ.63) 

ไม่ม ี 2559 – ก.พ. 2563 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  

กลุ่มธุรกิจโมบำย 
อินเทอร์เน็ต 

บมจ. โมโน  เน็กซ ์2/ 

/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2545 – 2558 ผู้อ ำนวยกำร  

กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์เน็ต 

 

16.นำยวีรยทุธ โพธำรำมิก - ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำย 
บริหำรควำมสมัพนัธ์องค์กร 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 

 16 มีนำคม 2563 

วนัท่ีลำออก 
  30 กนัยำยน 2563 

50 - ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร (ปริญญำ
บตัร วปอ.) รุ่น 62 ปีกำรศกึษำ 2562 – 2563 

- หลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 264/2561 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ รองประธำน
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. วำว แฟคเตอร์ 
/ ธุรกิจชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

2561 – 2562 กรรมกำรอิสระ  
และกรรมกำรตรวจสอบ 

 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

บมจ. เอเชยี เอวิเอชัน่ 
/ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

2562 – ก.ย. 2563 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
ฝ่ำยบริหำรควำมสมัพนัธ์องค์กร 

บมจ. โมโน เน็กซ ์
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

      2560 – 2562 ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยขำยและธุรกิจองค์กร 

 

      2554 – 2562 ผู้อ ำนวยกำรประจ ำส ำนกั
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 
/ ธุรกิจโทรคมนำคม 

      2552 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยประสำนงำนรำชกำร 

บมจ. อำรียำ พรอพเพอร์ตี ้
/ ธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์ 

      2563 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
ฝ่ำยบริหำรควำมสมัพนัธ์องค์กร 

บจก. โมโน โปรดกัชัน่ 
/ ธุรกิจสื่อทีวี 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง 

 / วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 
ประวติัอบรม 

สดัส่วน 
กำรถือ

หลกัทรัพย์1/ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      2563 – ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ประจ ำ 
ส ำนกักรรมกำรผู้จดักำร 

บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
/ ธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม 

      2562 – 2563 ประธำนกรรมกำร บจก. ไทย โปรเฟสชัน่แนล บำสเกตบอล ลีก 
/ ธุรกิจจดักำรแข่งขนักีฬำ 

      2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บจก. โกรว์ กรีน คอนซลัแตนท์ 
/ ธุรกิจตรวจสอบวิเครำะห์ศึกษำวิจยัและ
ติดตำมผลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 

      2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บจก. ว.ีบี. คอร์เปอเรชัน่ 
/ ธุรกิจด้ำนกฎหมำย 

17.นำงสำวปวีณำ พนูพฒันสขุ -  ผู้อ ำนวยกำร 
 ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  

-  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
-  ผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
1 มกรำคม 2556 

วนัท่ีลำออก 
30 เมษำยน 2563 

50 - ปริญญำโท  สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศธุรกิจ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

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

0.02% 
(30เม.ย.63) 

ไม่ม ี 2559 – เม.ย. 2563 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
บมจ. โมโน  เน็กซ ์2/ 

/ ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

2556 – 2559 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 

2548 – 2555 
 

ผู้จดักำรอำวโุส 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 

หมายเหตุ :  1/  - สดัส่วนกำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร (นบัรวมจ ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

   - ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว 3,471,054,038 หุ้น  

   - ปี 2563 ยงัไมม่ีกำรถือครองหลกัทรพัย์โดยคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 17 ท่ำน 

 2/  - บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือจำกบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 20 สิงหำคม 2563 

 3/  - หน้าท่ีความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำท่ีหลกัในกำรจดัท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษัท  หนงัสือนดัประชมุ

ผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร ด ำเนินกำรอืน่ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำม

มำตรำ 89/14 ซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 



 

บริษัท โมโน เนก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

( ณ 31 ธนัวาคม 2563 ) 

รายช่ือ 
MONO 
NEXT 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) 

MONO 
CYBER 

MONO 
SHOPPING 

MONO 
STREAMING 

MONO 
PD 

MONO 
BC 

MONO 
MUSIC 

1. นำงพรรณี วรวฒุิจงสถิต  - - - - - - 
2. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// /,//,/// /,// /,// /,//,/// /,//,/// /,//,/// 
3. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ /,//,/// /,// /,//,/// /,//,/// // // /,// 
4. นำยซงั โด  ลี / / / / /  / 
5. นำยศิริ  เหลืองสวสัดิ์ / /  / /  / 

6. นำยปรีชำ  ลีละศิธร /       

7. นำยเกรียงศกัดิ์  เธียรนกุลุ /       
8. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร /       
9. น.ส.สรัญญำ  อมรรัตนสชุำติ ///       

10. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ //,/// // // // // // // 

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์ ///       

12. นำยธีรศกัดิ์  ธำรำวร ///       

13. น.ส.ทศันีย์  ควรแถลง ///       
 

1. MONO NEXT = บมจ. โมโน เน็กซ์  

2. MONO CYBER  =  บจก. โมโน ไซเบ้อร์   

3. MONO SHOPPING = บจก. โมโน ช้อปปิง้ 
4. MONO STREAMING = บจก. โมโน สตรีมมิ่ง   

 5. MONO PD = บจก. โมโน โปรดกัชัน่ 
 6. MONO BC = บจก. โมโน บรอดคำซท์ 

7. MONO MUSIC = บจก. โมโน มิวสิค (อยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี)  
 

หมำยเหต ุ:  = ประธำนกรรมกำร  / = กรรมกำร //      = กรรมกำรบริหำร /// = ผู้บริหำร 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โมโน เนก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 131 

 

 

รายช่ือ 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) บริษัทย่อย (ต่างประเทศ) 

MONO 
INFO 

MONO 
RADIO 

MONO 
TALENT 

T 
MOMENT 

MONO 
HK 

MONO 
INDO 

1. นำงพรรณี  วรวฒุิจงสถิต - - - - - - 
2. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร /,// /,//,/// /,//,/// /,// /,// /,// 
3. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ /,// /,// /,// /,// // // 
4. นำยซงั โด  ลี /  / / / / 

5. นำยศิริ  เหลืองสวสัดิ์ /      

6. นำยปรีชำ  ลีละศิธร       

7. นำยเกรียงศกัดิ์  เธียรนกุลุ       

8. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร       

9. น.ส.สรัญญำ  อมรรัตนสชุำติ       
10. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์ // // // // // // 

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์       

12. นำยธีรศกัดิ์  ธำรำวร       

13. น.ส.ทศันีย์  ควรแถลง       
 

8. MONO INFO = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์   
9. MONO RADIO = บจก. โมโน เรดิโอ (หยดุด ำเนินธุรกิจ) 
10. MONO TALENT =  บจก. โมโน ทำเลนท์ สตดูิโอ (อยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี) 
11. T MOMENT = บจก. ทีโมเมนต์ (อยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี)  

12. MONO HK = Mono Technology Hong Kong Limited (อยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี)  

13. MONO INDO = PT. Mono Technology Indonesia (อยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี)  

  
 
 

หมำยเหต ุ:  = ประธำนกรรมกำร  / = กรรมกำร //      = กรรมกำรบริหำร /// = ผู้บริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท โมโน เนก็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท หน้ำ 132 

 
 

 

1. TTTI =  บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต  

2. JASTEL = บจก. จสัเทล เน็ทเวิร์ค 

3. PA = บจก. พรีเมียม แอสเซท  

4. JINET = บจก. จสัมิน อินเตอร์เนต  

5. JAS = บมจ. จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 

6. TTTBB = บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

7. ACES = บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส 

8. 3BB TV = บจก. ทรี บีบี ทีวี 

9. PINVEST = บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชัน่ 

10. E29 = บจก. เอนเตอเทนเมนท์29 

11. GS = บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ 

 
หมำยเหต ุ:     /       =     กรรมกำร              //     =     กรรมกำรบริหำร        ///    =    ผู้บริหำร        V = ผู้มีอ ำนำจควบคมุ 

รายช่ือ 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

TTTI JASTEL PA JINET JAS TTTBB ACES 3BBTV PINVEST E29 GS 

1. นำงพรรณี  วรวฒุิจงสถิต            

2. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก V V V V V V V V / /  

3. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร           / 

4. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์            

5. นำยซงั โด  ลี            

6. นำยศิริ  เหลืองสวสัดิ์            

7. นำยปรีชำ  ลีละศิธร            

8. นำยเกรียงศกัดิ์  เธียรนกุลุ            

9. นำยเจริญ แสงวิชยัภทัร            

10. น.ส.สรัญญำ  อมรรัตนสชุำติ            

11. น.ส.เบญจวรรณ  รักวงษ์            

12. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์            

13. นำยธีรศกัดิ์  ธำรำวร            

14. น.ส.ทศันีย์  ควรแถลง            



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ำ 133 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย ( ณ 31 ธนัวาคม 2563 ) 

 

 MONO 

BC 

MONO 

STREAMING 

1. นำยนวมินทร์  ประสพเนตร /,//,/// /,// 
2. นำยซงั โด  ลี - /,// 
3. นำยปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ /,// /,//,/// 
4. นำยศิริ เหลืองสวสัดิ์ - / 
5. นำยบรรณสิทธ์ิ รักวงษ์ /,/// - 

 

 

MONO BC  =  บจก. โมโน บรอดคำซท์ 

MONO STREAMING  =  บจก. โมโน สตรีมมิ่ง 
 

หมำยเหต ุ:   /       =     กรรมกำร              //     =     กรรมกำรบริหำร                ///    =    ผู้บริหำร 
1 บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทย่อยที่มีนยัส ำคญั เช่น มีรำยได้เกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบก ำไรขำดทนุรวมของปี 2563 

 

ช่ือ-สกุล 

บริษัทย่อย1 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ำ 134 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

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

 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 

ประวติัอบรม 

 

ช่วงเวลำ 
 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

นำงสำวสวนศรี สวนกลู 
(อำย ุ60 ปี) 

-  หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
-  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 
 

สดัส่วนกำรถือหลกัทรัพย ์(%) 
MONO  

- ไม่มี  -1/ 
 

 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวั
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  - 
 
 

- ปริญญำโท  บญัชีกำรเงิน จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ประกำศนียบตัรบณัฑิต กำรสอบบญัช ี
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

2550 – ปัจจบุนั 
 
 

2539 – ปัจจบุนั 
 

หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

กรรมกำรบริหำรด้ำนบญัชแีละ
ตรวจสอบบญัช ี

บริษัท โมโน เน็กซ ์ จ ำกดั (มหำชน) 2/ 

และบริษัทย่อย 
 

บจก. เอส.ซี. กำรบญัชแีละท่ีปรึกษำ
ธุรกิจ (1995) 

ประวตัิอบรม 
- หลกัสตูร  สรุปเนือ้หำและกรณีศกึษำ TFRS 15  จดัโดย บริษัท 75 ซี พี อี จ ำกดั (21 มกรำคม 2563) 
- หลกัสตูร ภำษีและบญัชีส ำหรับธุรกิจ SMEs จดัโดย บริษัท พฒันำ กำรอบรม จ ำกดั (19-20 กนัยำยน 2563) 
- หลกัสตูร กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ (1 พฤศจิกำยน 2563) 
- หลกัสตูร เจำะลกึปัญหำมำตรฐำนบญัชีที่ประกำศใช้ปี 2563  
จดัโดย สมำคมนิสิตเก่ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชีแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (4 พฤศจิกำยน 2563) 
 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ำ 135 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน  

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

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ 

ประวติัอบรม 
 

ช่วงเวลำ 
 

ต ำแหน่ง หน่วยงำน 

นำงสำวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 
(อำย ุ51 ปี) 

-  เลขำนกุำรบริษัท 
-  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำร 
และสื่อสำรองค์กร 

 
 

สดัส่วนกำรถือหลกัทรัพย ์(%) 

MONO : 0.061/ 
 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวั
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ไม่มี  - 
 
 

- ปริญญำโท  เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
 
 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

 

2551 – 2555 
 
 

2547 – 2550 

เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกิจกำร 
และสื่อสำรองค์กร 
 

เลขำนกุำรบริษัท และ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

บมจ. โมโน  เน็กซ ์ 2/ 

 
 
 

บจก. โมโน  เน็กซ ์ 2/ 
 
 

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่  

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

1/ สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร (นบัรวมจ ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
2/ บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือจำกบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 20 สิงหำคม 2563 



 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินทรัพย์สนิ หน้ำ 136 

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 

 

 



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุย่อย หน้ำ 137 

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่เป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 

3 ท่ำน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุิด้ำนบญัชี กำรเงิน และกำรบริหำรองค์กร โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำร และกำรเข้ำร่วม

ประชมุ ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร*    ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 6/6 

2. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมกำรตรวจสอบ 6/6 

3. นำยเจริญ ลีละศิธร* กรรมกำรตรวจสอบ 6/6 
 

หมำยเหต ุ
 

* ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 3 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ 

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

 

โดยมี นำงสำวสวนศรี สวนกลู หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัรที่ก ำหนดขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมระเบียบบริษัท  สอดคล้องกับข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง กบักฎบตัรและแนวปฏิบตัิที่ดี เป็นประจ ำทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี

กำรประชมุ  จ ำนวน 6 ครัง้ ร่วมกบัผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภำยใน  รวมถึงมีวำระกำรประชุมเฉพำะผู้สอบบญัชี 

โดยไม่มีผู้ บริหำรร่วมด้วย รวมถึงกำรพูดคุยกับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ อำทิ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นต้น 
 

สรุปสาระส าคัญในการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัท และงบกำรเงินรวม ก่อน

น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนมุตัิ โดยสอบถำมและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและผู้สอบบญัชี เร่ืองควำมถูกต้อง 

ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินและกำร

เปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทเพียงพอและถกูต้อง ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรำยกำร

ดงักล่ำวให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. ซึ่งผู้สอบบญัชี

มีควำมเห็นว่ำรำยกำรค้ำและรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคญักับบริษัทที่เก่ียวข้องได้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน



 

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
                                                                                เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชดุย่อย หน้ำ 138 

ครบถ้วนแล้ว และมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชี ว่ำรำยกำรดงักล่ำวได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องและเป็นไป

เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ

ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส โดยพิจำรณำ

ผลกำรตรวจสอบ รับฟังค ำชีแ้จง ข้อตรวจพบ ควำมเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่ รับผิดชอบ อย่ำงเป็นอิสระ และไม่มี

ข้อจ ำกัดในกำรได้รับข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ ตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน และ

ค ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทัง้องค์กร พิจำรณำให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด มีกำรดูแลรักษำ

ทรัพย์สินท่ีเหมำะสม และมีแนวทำงกำรป้องกนักำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยประเมินระบบกำรควบคมุภำยในตำมแนวทำง

ของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำม

เพียงพอและเหมำะสม ไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ  นอกจำกนี ้บริษัทได้เป็นสมำชิกโครงกำร

แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต เป็นสมยัที่ 2 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ระเบียบข้อก ำหนดของบริษัท ทั ง้นีจ้ำกกำรรำยงำนของผู้ตรวจสอบ

ภำยใน ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญในเร่ืองกำร

ไม่ปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง 

5. สอบทานให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนนโยบำยกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณของ

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน รวมถึงดแูลกำรปฏิบตัิที่ดีต่อลกูค้ำ คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม นอกจำกนี ้ได้ท ำ

กำรประเมินกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยเป็นประจ ำทกุปี 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรตรวจสอบภำยในรำยไตรมำส 

ให้ข้อแนะน ำและติดตำมกำรแก้ไขในประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญั เพื่อก่อให้เกิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  ป้องกนัทจุริต คอร์รัปชัน่ 

มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ปรับปรุงกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ

เหมำะสมกบับริษัท รวมถึงพิจำรณำงบประมำณประจ ำปีในกำรจ้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเมินควำมเป็นอิสระใน

กำรปฏิบตัิงำน ควำมเพียงพอเหมำะสมของบุคลำกรของหน่วยงำน และประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน 

ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั 
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7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี  2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิจำรณำอนุมัติ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมเป็นอิสระ และระดบัค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยให้ควำม

เห็นชอบในกำรแต่งตัง้ นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 หรือ นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 หรือ นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส ำนกังำน อีวำย 

จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2564 อีกวำระหนึ่ง โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีของ

บริษัท จ ำนวนเงินไม่เกิน  1,300,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ ำปี 

2564 เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน  3,600,000 บำท 
 

            คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ควำมส ำคญักับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม

กับกำรด ำเนินธุรกิจ   กำรค ำนึงถึงควำมเส่ียงกำรปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    เพื่อให้ระบบบัญชีและรำยงำน

ทำงกำรเงินมีควำมถกูต้องเชื่อถือได้ รวมทัง้ให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ           
                                                                          

      

 ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

  
 

 

 

 ( นำยปรีชำ ลีละศิธร ) 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

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

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นำยปรีชำ  ลีละศิธร    ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 4/4 

2. นำยเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 4/4 

3. นำยเจริญ แสงวชิยัภทัร* กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 3/3 

หมำยเหต ุ

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

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่   ควำมรับผิดชอบ  ที่ระบุไว้ใน

กฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรพิจำรณำเร่ืองส ำคญั ดงันี ้

1. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรแต่งตัง้กรรมกำร  กรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำร แทนต ำแหน่งที่

ลำออก เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

2. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 

ทัง้นี ้ทำงบริษัทได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มี

คณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอรำยชื่อมำยงับริษัท 
 

3. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ

อนมุตัิต่อที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

4. พิจำรณำงดจ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำร และงดจ่ำยเงินโบนสัส ำหรับผู้บริหำร ส ำหรับปี 2563 

5. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

6. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ

ทกุปี โดยปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท  
 

 ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
    
 
 
 

 ( นำยปรีชำ ลีละศิธร ) 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 


