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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2545 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 50 ล้ ำนบำท
โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ปั จจุบนั เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท และบริ ษัทได้ เปลี่ยนชื่อจำกบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด
(มหำชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ ยังคงมุ่งมัน่ ในกำรเป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์ ส่ อื และข้ อมูลความบันเทิง ชันน
้ ำ
ของเมือ งไทย โดยปั จ จุบัน มุ่ง เน้ น ควำมเชี่ย วชำญด้ ำ นธุรกิจ บันเทิง ภำพยนตร์ และซีรีส์ จำกเดิม ที่ดำเนิ นธุร กิจ
อันหลำกหลำย ทัง้ ธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจ
สื่อวิทยุ ธุรกิจเพลง ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจกี ฬ ำบำสเกตบอล ธุรกิจโชว์บิซ (กำรจัดกำรแสดงคอนเสิร์ต) และธุรกิจ
ท่องเที่ยว ซึง่ ตั ้งแต่ปลำยปี 2562 เป็ นต้ นมำ บริษัทได้ เริ่มวำงแผนปรับโครงสร้ ำงครัง้ ใหญ่ ให้ ควำมสำคัญกับธุรกิจที่
ยังมีศกั ยภำพเติบโตต่อไปในอนำคต ตัดธุรกิจในส่วนที่ไม่ทำกำไร และแสวงหำธุรกิจใหม่ที่จะสำมำรถต่อยอดจำก
ธุรกิจเดิมที่มีอยู่
โดยธุรกิจทีเ่ ป็ นธุรกิจหลักของบริษัทที่ยงั เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง คือ ธุรกิจสื่อทีวี จำกกำรทีบ่ ริษัท โมโน บรอดคำซท์
จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยชนะกำรประมูลใบอนุญำตกำรให้ บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทวั่ ไปแบบควำม
คมชัดปกติ (SD) ในปี 2557 บริ ษัทเปิ ดให้ บริ กำรสถำนีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตี ้ไนน์ ” (MONO29) ภำยใต้ คอนเซ็ปต์
“ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ ” จำกกำรดำเนินธุรกิจมำกว่ำ 7 ปี ที่ช่อง MONO29 นำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภำพ
ระดับโลก สดใหม่ และเข้ ำถึงลูกค้ ำทุกกลุ่ม ผลักดันให้ ช่องเป็ นหนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ ด้ วยควำม
แข็งแกร่งของช่อง MONO29 ในปี 2561 บริษัทจึงได้ ต่อยอดพัฒนำธุรกิจด้ ำนคอมเมิร์ซ รูปแบบ TV Home Shopping
และ Online Shopping ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping
ในส่วนของธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต เดิมภำยใต้ เว็บไซต์ MThai.com ได้ ปรับตัวเข้ ำสู่ยคุ โซเชียลมีเดีย ทีมคอนเทนต์
ได้ พฒ
ั นำเป็ นผู้ให้ บริ กำรข่ำวสำรที่น่ำเชื่อถือที่สดุ ผ่ำนเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ อีกทัง้ ทีมกำรตลำดได้ พฒ
ั นำกำรดำเนิน
ธุรกิจให้ บริ กำรวำงแผนและสร้ ำงสรรค์สื่อ ทำงกำรตลำดแบบองค์รวม ให้ กับธุรกิจในเครื อ และพันธมิตรที่เป็ นเจ้ ำของ
สินค้ ำและบริ กำรต่ำงๆ ทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งตอบสนองกำรทำกำรตลำดแก่ลูกค้ ำทัง้ แบบออนไลน์ และเชิง
กิจกรรม (Event Marketing)
สำหรับธุรกิจภำพยนตร์ ปั จจุบนั บริ ษัทหันมำให้ ควำมสำคัญกับธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรี มมิ่งแบบบอกรับสมำชิก
ภำยใต้ แบรนด์ MonoMax มำกยิ่งขึ ้น ซึง่ นำเสนอภำพยนตร์ และซีรีส์ในแบบที่ลกู ค้ ำในประเทศชื่นชอบ ด้ วยโอกำสทำง
กำรตลำดที่เพิ่มขึ ้นจำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมหันมำรับชมแบบออนไลน์ และยอดสมำชิกเข้ ำใช้ บริกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง บริ ษัทจึงมุ่ง ผลักดันให้ เป็ นอีกหนึ่งธุรกิจหลักต่อไปในอนำคต โดยกำรคัดสรรคอนเทนต์แบบ Exclusive ที่
สำมำรถรับชมได้ ที่นี่ที่เดียว และกำรขำยแบบผนวกเข้ ำกับบริกำรของพันธมิตร ในลักษณะพริวิเลจ ซึ่งให้ เอกสิทธิ์พิเศษ
ในกำรรับชมแก่ลกู ค้ ำของพันธมิตร นอกจำกนี ้ ยังดำเนินธุรกิจจัดหำภำพยนตร์ ต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ ไทย
สำหรับเข้ ำฉำยในโรงภำพยนตร์ โดยเน้ นภำพยนตร์ ที่ตรงกลุ่มลูกค้ ำของบริษัทมำกยิ่งขึ ้น
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ด้ วยควำมเชี่ยวชำญด้ ำนคอนเทนต์มำอย่ำงยำวนำนเกือบ 20 ปี โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ จับมือเป็ น
พันธมิตรกับ บริ ษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) หรื อ 3BB ผู้ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่ง 3BB
มีแผนดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรกล่องรับชมทีวี และวิดีโอออนดีมำนด์ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต ดังนัน้ ในช่วงกลำงปี 2563 โมโน เน็กซ์
ได้ เข้ ำดำเนินกำรเป็ นผู้จดั หำ ผลิตคอนเทนต์ และช่วยดูแลกำรตลำดด้ ำนคอนเทนต์ให้ กบั 3BB เนื่องจำกมีควำมเข้ ำใจ
ในกำรคัดสรรคอนเทนต์ที่มีคุณภำพทัง้ ในและต่ำงประเทศ รวมถึงประสบกำรณ์ กำรทำธุรกิจทีวีและสตรี มมิ่ งมำนำน
โดย 3BB มีกำรเปิ ดตัวกล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 ซึ่งอัดแน่นด้ วยคอนเทนต์คุณภำพที่
ผู้ชมสำมำรถเลือกชมโทรทัศน์พ รี เมียมได้ มำกกว่ำ 30 ช่อง ครอบคลุมทัง้ ภำพยนตร์ ซีรีส์ กำร์ ตูน กีฬำ วำไรตี ้ สำรคดี
และข่ำวทังไทยและต่
้
ำงประเทศ รวมถึงช่องทีวี HBO ผ่ำนระบบควำมละเอียดสูงถึง 4K
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงทุน
ในปี 2555 บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด และเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ mai
ในวันที่ 6 มิถนุ ำยน 2556 ด้ วยทุนจดทะเบียน 140 ล้ ำนบำท บริ ษัทได้ รับเงินสุทธิจำกกำรเสนอขำยหุ้นรวม 2,702.75 ล้ ำน
บำท ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้ ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 140 ล้ ำนบำท
เป็ น 462 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 3,220 ล้ ำนหุ้น จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม สำหรับกำรจ่ำยหุ้นปั นผล และ
กำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (MONO–W1) เพื่อให้ มีคุณสมบัติในกำรย้ ำยเข้ ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 และเพื่อเป็ นช่องทำงสำหรับกำรระดม
ทุนอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
ในปี 2558 – 2562 บริ ษัทมีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใน
วงจำกัด รวมถึงกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้ สิ ทธิ แปลงสภำพ MONO–W1 ปี 2562 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 486,299,997.50
บำท และมีทุนชำระแล้ วเป็ น 347,105,403.80 บำท ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 มี ม ติ ลดทุน จดทะเบี ย น 139,194,593.70 บำท โดยกำรตัด หุ้นที่ สำรองไว้ เพื่ อรองรั บ กำรใช้ สิท ธิ แปลงสภำพ
MONO-W1 ซึง่ หมดอำยุเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 ทำให้ ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
เป็ น 347,105,403.80 บำท

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็ น 5 ธุรกิจหลัก ประกอบด้ วย
1) ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) ประกอบธุรกิจให้ บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ที่เน้ น
คุณภำพเพื่อสร้ ำงควำมบันเทิงให้ ผ้ ชู มตลอด 24 ชัว่ โมง ในนำมช่ อง “โมโน ทเวนตีไ้ นน์ ” (MONO29) ภำยใต้ สโลแกน
ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่สดุ จำกสตูดิโอชันน
้ ำต่ำงประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสำมำรถรับชมได้
แบบ 2 ภำษำ ทังทำงโทรทั
้
ศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
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2) ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Video on Demand Business) ประกอบธุรกิจ
ให้ บริกำรคอนเทนต์ในรูปแบบวิดโี อสตรี มมิ่ง ในนำม “โมโนแมกซ์ ” MonoMax ที่มีคอนเทนต์มำกกว่ำ 20,000 ชัว่ โมง
ด้ วยคอนเทนต์หลำกหลำยประเภททัง้ ซีรีส์ ภำพยนตร์ ฟอร์ มยักษ์ ภำพยนตร์ ที่ได้ รับรำงวัล ภำพยนตร์ นอกกระแส
หรื อคอนเทนต์เฉพำะกลุ่ม เช่น กีฬำ กำร์ ตนู และสำรคดีต่ำงๆ จำกฮอลลีวดู และเอเชีย สำมำรถรับชมคอนเทนต์ได้
ทุกที่ ทุกเวลำ รองรับกำรชมผ่ำนหลำกหลำยอุปกรณ์ นอกจำกนี ้ ยังดำเนินธุรกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยภำพยนตร์
ทังในและต่
้
ำงประเทศ เพื่อเผยแพร่ในโรงภำพยนตร์ และสถำนีโทรทัศน์ช่อง MONO29
3) ธุรกิจให้ บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ ครบวงจร (Online Business Intelligence) เป็ นผู้ให้ บริกำรคอนเทนต์
ผ่ำนสื่อออนไลน์ในนำมเว็บไซต์ MThai.com ผู้นำสังคมออนไลน์ที่มีคณ
ุ ภำพ และพัฒนำเป็ น Branded Influencer
ที่นำเสนอข่ำวสำรที่ “ชัดเจน เที่ยงตรง” ผ่ำนโซเชียลมีเดีย อย่ำง เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ภำยใต้ ชื่อ MThai ที่มี
ผู้ติดตำมรวมกันกว่ำ 3 ล้ ำนรำย ด้ วยศักยภำพของทีมงำนออนไลน์มำกว่ำ 20 ปี นำไปสู่กำรให้ บริกำรออกแบบและ
จัดทำธุรกิจออนไลน์ครบวงจร ตั ้งแต่กำรวำงแผน ออกแบบ จัดเก็บวิเครำะห์ข้อมูล สรรหำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้
เพื่อรองรับกิจกรรมทำงกำรตลำด กิจกรรมสร้ ำงสรรค์สงั คม ทำงออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย รวมถึงกำรตลำด
ออฟไลน์ในรูปแบบกิจกรรม (Event Marketing) ให้ กบั ทังหน่
้ วยงำนภำครัฐ และเอกชน
4) ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business) เป็ นผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำและบริกำร ในรูปแบบออนไลน์ และทีวีโฮม ช้ อปปิ ง้
ผ่ำนช่อง MONO29 ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping นำเสนอสิน ค้ ำหลำกหลำยสไตล์ ที่มี คุณ ภำพและมำตรฐำน อำทิ
เครื่ องครัว เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ สินค้ ำสำหรับอำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจำวัน ฯลฯ คัดสรรด้ วยทีมงำนมืออำชีพที่
มำกประสบกำรณ์ ทัง้ ในและต่ ำงประเทศ โดยลูกค้ ำสำมำรถเลื อกสิ นค้ ำผ่ ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ บนช่ อง
MONO29, ทำงออนไลน์ 29shopping.com, ทำงเฟซบุ๊ ก 29shopping และระบบ Call Center 02-100-7066
พร้ อมควำมสะดวกในกำรชำระเงินหลำกหลำยรู ปแบบ บริ กำรที่รวดเร็ ว น่ำเชื่ อถือ รวมถึงบริ กำรจัดส่งสินค้ ำทั่ว
ประเทศ
5) ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์ (Master Content Provider) ให้ บริกำรผลิตและจัดหำคอนเทนต์คณ
ุ ภำพทังไทยและ
้
ต่ำงประเทศให้ กบั พันธมิตร โดยร่วมเป็ นพันธมิตรกับ บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) ในนำม 3BB
ในกำรผลักดันธุรกิจ 3BB GIGATV และเสริมสร้ ำงควำมแข็งแกร่งด้ ำนคอนเทนต์ทตี่ อบสนองควำมต้ องกำรของกลุ่ม
ลูกค้ ำ โดยเป็ นทังผู
้ ้ จดั หำ ผู้ผลิตคอนเทนต์ และวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดทำงด้ ำนคอนเทนต์ ให้ กบั 3BB โดยอำศัย
ประสบกำรณ์จำกกำรทำช่องฟรีทีวี รวมถึงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำง MONO กับสตูดิโอชันน
้ ำระดับโลก และกับ
ผู้ให้ บริ กำรคอนเทนต์รำยอื่นๆ จำนวนมำก สำหรับช่องสถำนีที่ โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อผลิตให้ กับ 3BB
อำทิช่อง “โมโน พลัส” (Mono Plus), ช่อง “โมโน ยี่สิบเก้ ำ มิวสิค สเตชัน่ ” (Mono29 Music Station) ช่อง “ทรี บี
บีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรี บีบีสปอร์ ตวัน” (3BB Sports 1) ฯลฯ โดยออกอำกำศในระบบ Full HD และเริ่ม
ให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำ 3BB ภำยใต้ กล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563
วิสัยทัศน์ และเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
โมโน เน็ ก ซ์ และบริ ษั ท ในเครื อ มุ่งมั่น เป็ น ผู้ น าในการสร้ างสรรค์ ส่ ื อ และข้ อ มู ล ความบั น เทิ ง ชั น้ น าของ
เมืองไทย ผ่ำนเทคโนโลยี และสื่อที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ในโลกดิจิตอล

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 3

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

พันธกิจ
โมโน เน็ ก ซ์ และบริ ษั ท ในเครื อ บริ ห ำรงำนภำยใต้ ค่ ำนิ ย มหลัก ขององค์ ก ร ประกอบด้ วย กำรท ำงำนเป็ น ที ม
ควำมคิดริเริ่มสร้ ำงสรรค์ กำรเรี ยนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทยึดถือปณิธำน ดังนี ้ :
•

คงควำมเชี่ยวชำญและควำมเป็ นผู้นำด้ ำนภำพยนตร์ และซีรีส์ ทั ้งไทยและต่ำงประเทศ ด้ วยกำรสรรหำ
คอนเทนต์ควำมบันเทิงสดใหม่อย่ำงไม่จำกัดเพื่อผู้ชม

•

มุ่งเน้ นกำรดำเนินธุร กิจในทิศทำงใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ กลยุทธ์ ของแต่ละธุรกิจ โดยคำนึงถึง
กระแสตอบรับที่ดีของตลำด ตลอดจนพัฒนำและแสวงหำช่องทำงธุรกิจอื่นๆ

•

ผสำนสื่อที่หลำกหลำยด้ วยกำรเชื่อมโยงสื่อดิจิตอลผ่ำนทุกแพลตฟอร์ มเข้ ำด้ วยกัน เพื่อให้ ทุกหน้ ำจอของ
ผู้ชมเข้ ำถึงควำมบันเทิงอย่ำงมีควำมสุข

•

ปรั บ เปลี่ ย น MONO NEXT ให้ เป็ น องค์ ก รที่ ค ล่ อ งตัว และมุ่ ง ไปข้ ำ งหน้ ำ กั บ กระบวนกำรท ำงำนและ
วัฒนธรรมองค์กรภำยใต้ กำรทำงำนตำมวิธี New Normal

•

MONO NEXT ยึด มั่น ต่ อกำรด ำเนิ น ธุรกิจ แบบยั่งยืน โปร่ งใส ควบคู่กับ ผลประกอบกำรที่ เติ บ โต อี ก ทัง้
คำนึงถึงสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนและชุมชนที่อยู่รอบด้ ำน

เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
ปี 2563 จาก Mono Technology สู่ Mono Next เดิมบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ทำธุรกิจหลัก
ด้ ำ นเทคโนโลยี โดยมีส่ว นธุร กิจ บริ ก ำรเสริ ม บนโทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ ในรู ป แบบ SMS ประกอบด้ ว ยบริ ก ำรเล่น เกม,
ระบบกำรโหวตสำหรั บรำยกำรโทรทัศน์ ฯลฯ รวมถึ งธุรกิจสื่อออนไลน์ ในรู ปแบบเว็บไซต์คอมมูนิตี ้ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยี
และพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง ทำให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งปรั บ ตัว โดยหลัง จำกประมูล ใบอนุ ญ ำตที วี ดิ จิ ต อล
ในปี 2557 บริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจช่อง MONO29 โดยมีทิศทำงในกำรเป็ น ช่อง “ฟรี ทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดงั มำกที่สดุ ”
ซึ่งที่ผ่ำนมำถือได้ ว่ำเป็ นช่องฟรี ทีวี ช่องใหม่ที่ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงรวดเร็ ว จนปั จจุบันได้ สร้ ำงกำรรั บรู้ ของผู้ชมว่ำ
เป็ น ผู้ นำคอนเทนต์ด้ ำ นภำพยนตร์ และซีรี ส์ ทัง้ ในและต่ำ งประเทศ และมีก ำรเติบ โตของเรตติ ง้ เพิ่ม ขึ น้ มำอยู่ใ น
อัน ดับ ที ่ 3 นับ ตั ง้ แต่ปี 2561 ซึ ่ง กลำยมำเป็ น ธุร กิจ หลัก ของบริ ษ ัท แทนธุร กิจ เดิม และในปี 2563 เนื ่อ งด้ ว ย
สถำนกำรณ์ กำรระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อสภำพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
ทัง้ ในและต่ำ งประเทศเป็ น อย่ำ งมำก ซึ่ง กระทบต่อ กำรดำเนิน งำนในทุก ธุร กิจ ทัง้ นี ้ สำหรั บ ธุร กิจ สื่อ ทีวี ทำงทีม
บริ ห ำรยัง คงวำงเป้ำ หมำยที่ก ำรนำเสนอคุณ ภำพของคอนเทนต์ กำรทำกำรตลำดอย่ำ งเหมำะสม เพื่อ รั ก ษำกำร
เติบโตทำงด้ ำนเรตติง้ และส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่มีอยู่
ในขณะที ่รู ป แบบกำรด ำเนิน ชีว ิต ของสัง คมเปลี ่ย นแปลงไป เป็ น วิ ถ ี ช ีว ิต ใหม่แ บบ New Normal ผู้ ค น
จำเป็ น ต้ อ งใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นบ้ ำ นมำกยิ่ ง ขึ น้ ทำให้ ธุ ร กิ จ บริ ก ำรวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง แบบบอกรั บ สมำชิ ก MonoMax ได้ รั บ
ผลตอบรับที่ดีจำกตลำด และในอนำคตคำดกำรณ์ ว่ำกำรรับชมทีวีจะปรับรู ปแบบไปสู่กำรเป็ นอินเทอร์ เน็ตทีวีมำกยิ่งขึน้
ทำให้ เ รำปรั บเปลี่ ยนองค์กรโดยมุ่ง เน้ นความเชี่ยวชาญด้ านธุ รกิจบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรี ส์ เป็ น หลัก และได้
ปรั บลดบทบำทของธุรกิจเดิม หลำกหลำยธุร กิจ ลง รวมถึง ดำเนินกำรปรั บ โครงสร้ ำงทำงธุรกิจ และโครงสร้ ำงองค์ก ร
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 4

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ลดขนำดองค์กรให้ เล็กลง คล่องตัวมำกขึน้ เพื่อตอกย ้ำทิศทำงกำรก้ ำวไปข้ ำงหน้ ำ ของธุรกิจ บริ ษัท จึง เปลี่ยนชื่อเป็ น
บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ในช่วงกลำงปี 2563 บริ ษัทได้ ย้ำยที่ตั ้งสำนักงำนจำกอำคำรจัสมินฯ ถนนแจ้ งวัฒ นะ
มำยัง MONO29 STUDIO ถนนชัย พฤกษ์ ที่บ ริ ษัท เป็ น เจ้ ำ ของ และปรั บ รู ป แบบกำรทำงำน และสร้ ำงวัฒ นธรรม
องค์กรแบบใหม่ ในรูปแบบ Co-working Space รองรับกำรทำงำนในลักษณะ Mobile Office และ Work From Home
ซึ่งปี 2563 ถื อ เป็ น ปี ที่บริ ษัท ปรั บทิศทำงและโครงสร้ ำงขององค์กรครั ง้ ใหญ่ โดยเน้ นธุร กิจที่ก่อ ให้ เกิดรำยได้ รวมถึง
บริ หำรต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยให้ มีประสิทธิ ภำพมำกขึน้
กำรผลัก ดัน บริ ก ำร MonoMax ให้ เ ป็ น อีก หนึ่ง ธุร กิจ หลัก บริ ษัท วำงเป้ำ ยอดผู้ รั บ ชม MonoMax 1 ล้ ำ นรำย
ภำยใน 3 ปี โดยใช้ กลยุทธ์ กำรคัดสรรภำพยนตร์ และซีรีส์ที่ตอบโจทย์และตรงกับรสนิยมผู้ชมชำวไทย ที่นิยมคอนเทนต์
เข้ ำ ใจง่ำ ยมีก ลิ ่น อำยวัฒ นธรรมเอเชีย และกำรเข้ ำ ร่ ว มเป็ น พัน ธมิต รกับ บริ ษ ัท ทริ ป เปิ ล ที บรอดแบนด์ จำกั ด
(มหำชน) หรื อ “3BB” เสนอบริ ก ำรวิดีโอสตรี ม มิ่ง ร่ ว มกับ แพ็ก เกจอิน เทอร์ เน็ต หลัก โดยในเดือ นมีน ำคม 2563 ได้
เปิ ดตัวแพ็กเกจ “3BB GIGATainment” ภำยใต้ แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดัง ระดับเวิลด์คลำสบน HBO GO MONOMAX”
และบริ ษัทยังมีโอกำสได้ เข้ ำช่วยจัดหำคอนเทนต์และกำรตลำดให้ กับ 3BB ในกำรเปิ ดตัว กล่อง “3BB GIGATV” ที่
เปิ ด ตัว ในปลำยเดือ นพฤศจิก ำยน 2563 โดยกล่อ งล็อ ตแรกได้ รั บ กำรจองหมดอย่ำ งรวดเร็ ว สำหรั บ ทิศ ทำง กำร
บริ ห ำรคอนเทนต์ ใ นปี ถัด ไป บริ ษัท มีแ ผนที่จ ะเข้ ำ ไปบริ ห ำรคอนเทนต์ ใ ห้ 3BB กว่ำ 100 ช่อ ง โดยเครื อ โมโนเป็ น
ผู้ผ ลิต เอง 6 ช่อ ง อำทิ ช่อ ง “ทรี บีบีเ อเชีย น” (3BB Asian), ช่อ ง “ทรี บีบีสปอร์ ตวัน ” (3BB Sports 1) ซึ่ง จะทำให้ มี
รำยได้ จำกธุรกิจส่วนนีต้ ัง้ แต่ปลำยปี นี ้ และเพิ่มมำกขึน้ ในปี หน้ ำ
ทัง้ นี ้ กำรที่บริ ษัท เป็ นผู้จัดหำ และติดต่อจัดซือ้ คอนเทนต์ ให้ กับ 3BB ยิ่งเป็ นกำรเพิ่มประโยชน์ และอำนำจกำร
ต่อรองให้ กับบริ ษัท ด้ วยกลยุทธ์ กำรบริ หำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ ด้ ำนกำรจัดซือ้ กำรผลิ ต
กำรตลำด และกำรบริ หำรต้ นทุน ทำให้ คอนเทนต์สำมำรถใช้ ประโยชน์และสร้ ำงรำยได้ จำกหลำยช่องทำง ทัง้ กำรฉำย
ในโรงภำพยนตร์ ฉำยผ่ำนช่อง MONO29 ผ่ำนแอปพลิเคชัน MonoM ax หรื อขำยลิข สิทธิ์ ไปยังต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้
ยังสำมำรถให้ บริ กำรบนกล่อง “3BB GIGATV เป็ นกำรบริ หำรสิทธิ์ จำกส่วนธุรกิจต้ นน ้ำไปถึงกำรตลำด และกำรบริ กำร
ถึงผู้บริ โภคปลำยน ้ำ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2563 - วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษัท โมโน ช้ อปปิ ง้ จำกัด เซ็นสัญญำเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัทคู่ค้ำธุรกิจทีวีโฮมช้ อปปิ ง้
เพื่อควำมหลำกหลำยของสินค้ ำ รองรับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และเสริ ม
ควำมแข็งแกร่ งให้ กับ Product Line Up ของ 29Shopping มำกยิ่งขึน้ อีกทัง้ ขยำยช่องทำงกำรขำย ผ่ำน
แพลตฟอร์ ม Marketplace เพื่ อเพิ่ มควำมสะดวก และตอบสนองไลฟ์ สไตล์ ลูกค้ ำยุคใหม่ที่ ชอบช้ อปปิ ง้
ออนไลน์ และซื ้อสินค้ ำได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
- วัน ที่ 7 กุม ภำพัน ธ์ 2563 สำนักงำน กสทช. ร่ วมกั บ MThai แถลงข่ำ วโครงกำร “อัป คลิ ป พิ ชิต แสนปี 6”
ภำยใต้ หัวข้ อ“CYBERBULLYING?” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เยำวชน นักเรี ยน, นักศึกษำและบุคคล
ทัว่ ไป ได้ แสดงควำมคิดสร้ ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรผลิต หนังสั ้นเชิงส่งเสริ ม สังคม รณรงค์กำรใช้
Social Media อย่ำงเหมำะสม และลดกำรกลัน่ แกล้ งกันบนโลกออนไลน์
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 5

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

- วัน ที ่ 9 มีน ำคม 2563 MonoMax ร่ ว มกับ 3BB และ HBO GO จัด แคมเปญ “3BB GIGATainment”
ควำมบันเทิงจำกทัว่ มุมโลก ลูกค้ ำ 3BB ที่สมัครแพ็กเกจ 3BB GIGATainment เพียงเพิ่มค่ำบริ กำรรำยเดือน
39 บำท เป็ น 629 บำท ได้ ทงั ้ อินเทอร์ เน็ตควำมเร็ ว 1 Gbps. พร้ อมรับชมภำพยนตร์ และซีรีส์แบบไม่จำกัด
ด้ วยบริกำร MonoMax และ HBO GO ตลอดจนสำมำรถฟั งเพลงและร้ องคำรำโอเกะผ่ำนบริกำร OKE
- วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563 นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร พร้ อมทังผู
้ ้ บริหำรและพนักงำน
ในเครื อโมโน ถือฤกษ์ ดี ในกำรย้ ำยที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ มำยัง โมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ และจัด
กิจกรรม Open House: New Normal New Office อย่ำงอบอุ่น
- วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563 ปรับโครงสร้ ำงบริษัท และเปลี่ยนชื่อ 3 บริษัทย่อย เพื่อมุ่งเน้ นกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
MONO FILM เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น MONO STREAMING มุ่ง เน้ น ที่ ธุ รกิ จ วิ ดี โอสตรี ม มิ่ งแบบบอกรั บ สมำชิ ก
MonoMax ในส่วน MONO GENERATION เปลี่ยนชื่อเป็ น MONO CYBER มุ่งเน้ นสื่อออนไลน์ที่แข็งแกร่ ง
อย่ำง MThai และให้ บริ กำรวำงแผน สร้ ำงสรรค์สื่อ กำรตลำดแบบองค์รวม (Holistic Communications)
ให้ กับแบรนด์เจ้ ำของสินค้ ำ และหน่วยงำนรำชกำร MONO TRAVEL เปลี่ยนชื่อเป็ น MONO SHOPPING
เน้ นธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ 29Shopping ที่มีทงกำรโฆษณำในที
ั้
วีดิจิตอลและออนไลน์บนเว็บไซต์
- วันที่ 20 สิงหำคม 2563 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ จำกเดิม บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด
(มหำชน) เปลี่ยนเป็ น บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563
- วัน ที่ 30 ตุ ล ำคม 2563 เปิ ดตั ว ภำพยนตร์ “พร้ อมรุ ก ยั ย ตุ๊ ก ตำซ้ อ มรั ก ” ผลิ ต โดย MONO Originals
ภำพยนตร์ แนวโรแมนติกคอมเมดี ้เซ็กซี่ ที่มีเนื ้อหำแหวกกระแสหนังไทยแห่งปี ได้ รับควำมนิยม และกระแส
แรง มียอดคนดูมำกกว่ำ 2 ล้ ำนนำทีใน 5 วันแรกที่ออกฉำย รับชมได้ ทำงวิดีโอสตรี มมิ่ง MonoMax เท่ำนัน้
และ พิชำนำ อยู่สขุ (มุก) ได้ รับรำงวัล “สยำมรัฐออนไลน์ อวอร์ ด” นักแสดงหญิงยอดนิยม
- วัน ที่ 6 พฤศจิก ำยน 2563 รำยกำร “เรื่ องเด่น ประเด็น ดัง” ของช่อง MONO29 ได้ รับ รำงวัลเกีย รติย ศ
“ตำชั่งทอง” ในฐำนะ “บุคคลสงเครำะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 (ครัง้ ที่ 9) สำขำ ผู้ให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจ
ต่อประชำชน จัดโดย สหพันธ์ กรรมกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทยและ สมำคมสถำบัน
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผ้ บู ริโภค
- วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 MonoMax จับมือ 3BB โปรโมทแคมเปญ “3BB GIGATV” ภำยใต้ คอนเซปต์
“ควำมบันเทิงที่เข้ ำใจคนไทย” บริ กำรอินเทอร์ เน็ตบ้ ำนควำมเร็ วสูง พร้ อมกล่องดูทีวีแบบใหม่ ที่ทำให้ ทีวี
สำมำรถดูทั ้งช่องฟรี ทีวี ช่องเคเบิ ้ลทีวีหลำกหลำยผ่ำนอิน เทอร์ เน็ท 3BB คุณภำพคมชัด (FULL HD, 4K)
ไม่สะดุด รวมทังสำมำรถชมภำพยนตร์
้
และซีรีส์วิดีโอออนดีมำนด์คณ
ุ ภำพสูงอย่ำง MonoMax และ HBO GO

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 6

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

- วันที่ 7 ธันวำคม 2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กองทุนส่งเสริ มงำนวัฒนธรรม ร่ วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์
จำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรมประกำศรำงวัลกำรประกวดภำพยนตร์ สั ้น ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่
ค่ำนิยมและควำมเป็ นไทย “ไทยดี มีมำรยำทปี 2 หัวข้ อ “ไทยดี มีมำรยำท New Normal” เป็ นกระบอกเสียง
และประพฤติตนตำมหลักมำรยำทไทย กำรใช้ ภ ำษำไทยอย่ำงถูกต้ องเหมำะสม พร้ อมทัง้ เสนอเนือ้ หำให้
สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ได้ รับกำรตอบรับจำกนักศึกษำทัว่ ประเทศเป็ นอย่ำงดี
ปี 2562 - วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เว็บไซต์ MThai.com รับรำงวัล Best Brand Performance on Twitter ในงำน
ประกำศรำงวัล “Thailand Zocial Awards 2019”
- วันที่ 15 มีนำคม 2562 ธนำคำรออมสิน (GSB) แถลงข่ำวให้ กำรสนับสนุนกีฬำบำสเกตบอลอย่ำงต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 3 ถือเป็ นผู้สนับสนุนหลักอย่ำงเป็ นทำงกำร ในกำรสนับสนุนวงกำรบำสเกตบอลในทุกระดับชัน้ โดย
ร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด ในเครื อกลุ่มบริษัท โมโน
- วันที่ 21 มีนำคม 2562 บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ร่ วมเป็ นสักขีพยำนและมอบรำงวัลให้ กับ
บุ ค คลที่ ถู ก กล่ ำ วถึ ง บนโลกออนไลน์ ม ำกที่ สุ ด ในงำน “MThai Top Talk-About 2019” ที่ จั ด ขึ น้ โดย
เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เป็ นปี ที่ 9
- วันที่ 12 เมษำยน 2562 เทศบำลนครขอนแก่น ร่ วมกับช่อง MONO29 ร่ วมสร้ ำงปรำกฏกำรณ์ ควำมสนุก
ครั ง้ ยิ่ งใหญ่ ในงำน “ประเพณี สุดยอดสงกรำนต์ อีสำน เทศกำลดอกคู นเสี ยงแคนและถนนข้ ำวเหนี ย ว
ประจำปี 2562” ระหว่ำงวันที่ 12-15 เมษำยน 2562 สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมสงกรำนต์สดุ ยิ่งใหญ่
โดยช่อ ง MONO29 เนรมิ ต เวที สุด อลังกำร จัด มหกรรมฟรี ค อนเสิร์ต “MONO29 Khonkaen Songkran
Festival 2019" จัดทัพศิลปิ นชื่อดังกว่ำ 100 ชีวิต โดยงำนจัดขึ ้นทีถ่ นนข้ ำวเหนียว
- วันที่ 11 มิถุนำยน 2562 บริ ษัท ไทย โปรเฟสชั่นแนล บำสเกตบอล ลีก จำกัด กำรกีฬำแห่งประเทศไทย และ
กีฬำบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้ อมด้ วยผู้บริ หำรจำกโตโยต้ ำผู้สนับสนุนหลัก แถลงข่ำวพิธีเปิ ดกำรแข่งขัน
กีฬำบำสเกตบอล “Thailand Professional Basketball League 2019” (TPBL) ณ สนำมจีเอสบี สเตเดียม29
โดยบริ ษัท ไทย โปรเฟสชัน่ แนล บำสเกตบอล ลีก จำกัด เกิดจำกควำมร่ วมมือกันของ 6 สโมสรบำสเกตบอล
ชันน
้ ำของเมืองไทย ที่มีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนำวงกำรบำสเกตบอลอำชีพไทยอย่ำงมีระบบและยัง่ ยืน
- วันที่ 21 มิถุนำยน 2562 กรมส่ง เสริ ม วัฒ นธรรม กองทุนส่ง เสริ ม งำนวัฒ นธรรม ร่ ว มกับมูล นิธิฮั่ว เคี ย้ ว
ป่ อเต๊ กเซี่ยงตึง๊ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) จัดงำน
โครงกำรส่งเสริ มและเผยแพร่ ค่ ำนิยมและควำมเป็ นไทย “ไทยดี มีมำรยำท” ซึ่งประกอบด้ วย 3 กิจกรรม
ได้ แ ก่ 1. กำรประกวดหนัง สั น้ ระดับ เยำวชน 2. Workshop/ทอล์ ค โชว์ ส่ ง เสริ ม ควำมเป็ น ไทย
ณ มหำวิทยำลัย ชั ้นนำ และตำมโรงภำพยนตร์ ใน 5 ภูมิภำค โดยนักพูดชั ้นนำ และ 3. ผลิตและเผยแพร่
มินิซีรีส์ “ไทยดี มีมำรยำท” ที่จะออกอำกำศทำงช่อง MONO29

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 7

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

- วันที่ 27 มิถุนำยน 2562 สมำคมกี ฬำตะกร้ อแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริ ษัท โมโน เข้ ำร่ วมบันทึกเทป
รำยกำรทันข่ำวเช้ ำ เพื่อเตรี ยมออกอำกำศในโอกำสที่ MonoMax และช่อง MONO PLUS “กีฬำดี ซีรีส์โดน”
ได้ สิทธิ์กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน “ตะกร้ อไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2562”
- วันที่ 7 กันยำยน 2562 สำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำนพิษณุโลก และกลุ่มบริษัท โมโน
ร่ วมเปิ ดงำน “ดูหนังเท่เสน่ห์กลำงแปลง 3 มิติ” โดยงำนจัดขึน้ ภำยใต้ “โครงกำรเมืองรองต้ องลอง” เพื่อ
ส่งเสริ มกำรเดินทำงท่องเที่ยวและกระจำยรำยได้ สู่เมืองรองไปยังทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นมิติใหม่
แห่ งวงกำรภำพยนตร์ ที่ ผนวกเรื่ อ งกำรท่ อ งเที่ ยวเข้ ำมำ โดยน ำเสนอให้ กับ กลุ่ม ผู้ที่ สนใจเรื่ อ งกำรผลิ ต
ภำพยนตร์ นักเรี ยน นักศึกษำ รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่สนใจงำนภำพยนตร์ และกำรท่องเที่ยว และนับเป็ น ครัง้
แรกในประเทศไทย ทีม่ ีกำรจัดฉำยหนังกลำงแปลงระบบ 3 มิติ ณ สวนกลำงเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ 13 กันยำยน 2562 แถลงข่ำวลงนำมบันทึกควำมเข้ ำใจ (MOU) ระหว่ำง 3BB บริ ษัทในเครื อ กลุ่ม
บริ ษั ทจัสมิ น (JAS) กับ KT Corporation (KT) จำกเกำหลี ใ ต้ และ กลุ่ม บริ ษั ท โมโน (MONO) ในฐำนะ
Technology Partner และ Strategic Consultant เพื่อลุยธุรกิจ IPTV
- วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 ทีมผู้บริหำรของ MONO และ GMM ร่วมแถลงข่ำวควำมร่วมมือทำงธุรกิจในงำน
“Super Giant Alliance” เซ็นสัญญำ 3 ปี ผ่ำนควำมร่ วมมื อ 5 ด้ ำน ได้ แก่ คอนเทนต์ ศิลปิ น กำรตลำด
กำรขำย และเทคโนโลยี
- วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 กลุ่มบริ ษัท โมโน และธนำคำรออมสิน ร่ วมจัดกำรประกวด และประกำศ
ผู้ช นะเลิ ศ “GSB GEN CAMPUS STAR 2019” ทัง้ ชำย-หญิ ง ได้ แก่ B03 นำยโอฬำริ ก ต๊ ะน้ อ ย (เกมส์ )
มหำวิ ท ยำลั ย ศรี ป ทุ ม และ G02 นำงสำวศิ ริ ก ำญจน์ วงศ์ สิ ท ธิ์ (มำยด์ ) มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ณ
ศูนย์กำรค้ ำเซ็นทรัลเวิลด์
- วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ำยน 2562 โมโน มิ ว สิ ค จั บ มื อ ร่ ว มเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ “WHAM” (Music and Art
Community Digital Platform) ลงนำมบันทึกข้ อตกลงควำมร่ วมมืออย่ำงเป็ นทำงกำร และประเดิมด้ วย
กิจกรรมแรก WHAM Challenge เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูรักในเสียงเพลงได้ คัฟเวอร์ เพลงดังจำกทำงค่ำยโมโน
มิวสิค เพื่อร่วมกันเฟ้นหำดำวดวงใหม่ประดับวงกำรบันเทิง
- วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ประกำศแต่ ง ตัง้ คุณ ปฐมพงศ์
สิรชัยรัตน์ เข้ ำดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้ พบปะ
พูดคุยกับสื่อมวลชนในโอกำสเข้ ำรับตำแหน่งใหม่ และแถลงถึงทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจในปี 2563 เปิ ดเผยถึง
กลยุทธ์ สำคัญ ด้ วยกำรเชื่อมโยงแพลตฟอร์ มเข้ ำด้ วยกัน เพื่อจับกลุ่มผู้ชมที่มีพฤติกรรมแตกต่ำงกันทัง้
6 แพลตฟอร์ ม อันได้ แก่ จอทีวี โรงหนัง สมำร์ ทโฟน พีซี อีเว้ นท์ และ Outdoor Cinema ผ่ำนคอนเทนต์ที่
มีอยู่
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- วันที่ 12 ธันวำคม 2562 คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด
(มหำชน) และคุณ คิมยองเซียบ ประธำนกรรมกำร บริ ษัท SBS Content Hub ผู้นำธุรกิจสถำนีวิทยุและ
โทรทัศ น์ และผู้เผยแพร่ ค อนเทนต์ ยัก ษ์ ใ หญ่ ของประเทศเกำหลี ใต้ เซ็น สัญ ญำควำมร่ วมมื อ อย่ ำงเป็ น
ทำงกำร ในกำรนำคอนเทนต์ของ SBS (เอสบีเอส) มำเผยแพร่ ทำงช่อง MONO29 และผลิตละครรี เมค
รวมทังร่้ วมมือในกำรสร้ ำงรำยได้ ร่วมกัน ณ งำน Asian TV Forum (ATF) ประเทศสิงคโปร์
- วันที่ 23 ธันวำคม 2562 ในช่วงเทศกำลแห่งควำมสุขเฉลิมฉลองส่งท้ ำยปี เก่ำต้ อนรับปี ใหม่ ช่อง MONO29
ขนกองทัพหนังดี -ซีรีส์ดัง กว่ำ 100 เรื่ อง ให้ ชมอย่ำ งเต็มอิ่มแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณำคั่น กับ “MONO29
NEW YEAR NON-STOP บ้ ำ กว่ ำ ที่ คิ ด ระห่ ำ กว่ ำ ที่ เคย” ดู ห นัง ดี ซี รีส์ ดั ง แบบไม่ มี คั่ น โฆษณำ 10 วัน
ต้ อนรับปี 2020 ตั ้งแต่วนั ที่ 23 ธันวำคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกรำคม 2563
- วันที่ 29 ธันวำคม 2562 ช่อง MONO29 ได้ จดั มหกรรมควำมบันเทิงเฉลิมฉลองปี ใหม่อย่ำงยิ่งใหญ่ ในงำน
“PATTAYA COUNTDOWN 2020 ” ให้ กั บ เทศบำลเมื อ งพั ท ยำ เพื่ อ เป็ น กำรส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ำร
ท่องเที่ยวเมืองพัทยำ และยกระดับคุณภำพกำรท่องเที่ยวในพื ้นที่ส่กู ำรท่องเที่ยวระดับโลก กับกิจกรรมต่ำงๆ

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

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 10

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

โครงสร้ างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อยทังสิ
้ ้น 12 บริษัท โดยมีภำพรวมกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี ้

บริษัทที่หยุดดำเนินกิจกำร
1
บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) 99% และ บริษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด 1%

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 11

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทย่ อย
1. บริ ษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จากัด หรื อ Mono Cyber จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2540 เปลี่ยนชื่อจำก บริ ษัท โมโน
เจนเนอเรชั่น จ ำกัด เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุน ำยน 2563 ปั จจุบัน มี ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช ำระแล้ ว 1,227 ล้ ำนบำท
ประกอบธุรกิจสื่อออนไลน์ที่แข็งแกร่งและมีคณ
ุ ภำพอย่ำง MThai และให้ บริกำรวำงแผน สร้ ำงสรรค์สื่อกำรตลำดแบบ
องค์รวม (Holistic Communications) ให้ กบั แบรนด์เจ้ ำของสินค้ ำ และหน่วยงำนรำชกำร
2. บริ ษัท โมโน สตรี มมิ่ง จากัด หรื อ Mono Streaming จัดตั ้งขึน้ วันที่ 5 ตุลำคม 2547 เปลี่ยนชื่อจำก บริ ษัท โมโน
ฟิ ล์ม จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ ว 1,116 ล้ ำนบำท ถือหุ้นทังหมด
้
โดย Mono Cyber ทัง้ นี ้ Mono Streaming ประกอบธุรกิจ วิดีโอสตรี มมิ่งแบบบอกรับสมำชิก MonoMax ด้ วย
คอนเทนต์หลำกหลำยประเภททัง้ ซีรีส์ ภำพยนตร์ กีฬำ กำร์ ตูน และสำรคดีต่ำงๆ สำมำรถรับชมคอนเทนต์ได้ ทุกที่
ทุกเวลำ ผ่ำนหลำกหลำยอุปกรณ์ นอกจำกนี ้ ยังดำเนินธุรกิจจัดหำและจัดจำหน่ำยภำพยนตร์ ทังในและต่
้
ำงประเทศ
เพื่อเผยแพร่ในโรงภำพยนตร์
3. บริษัท โมโน โปรดักชั่น จากัด หรื อ Mono Production จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 4 ตุลำคม 2553 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน และ
เรี ยกชำระแล้ ว 2,330 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรพืน้ ที่ ธุรกิจผลิต และรับจ้ ำงผลิต สร้ ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์
ประเภทบันเทิง เพื่อแพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนสื่อโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ
4. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด หรื อ Mono Broadcast จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 9 กันยำยน 2556 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ย กช ำระแล้ ว 1,700 ล้ ำ นบำท ถื อ หุ้น ทัง้ หมดโดย Mono Production ทัง้ นี ้ Mono Broadcast ด ำเนิ น ธุ รกิ จ
เกี่ ย วกับ กิจ กำรกระจำยเสีย งและกิจ กำรโทรทัศ น์ ใ นระบบทีวีดิจิต อล ในนำมช่อ ง MONO29 ภำยใต้ สโลแกน
“หนังดี ซีรีส์ดงั ” จำกสตูดิโอชั ้นนำต่ำงประเทศ ทั ้ง ฮอลลี วูด และเอเชีย โดยสำมำรถรับชมได้ แบบ 2 ภำษำ ทังทำง
้
โทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
5. บริ ษัท โมโน ช้ อปปิ ้ ง จากัด หรื อ Mono Shopping จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 20 มิถุนำยน 2543 เปลี่ยนชื่อจำก บริ ษัท โมโน
ทรำเวล จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 ปั จ จุบ ัน มีท ุน จดทะเบี ย นและเรี ยกชำระแล้ ว 20 ล้ ำนบำท ประกอบ
ธุรกิจคอมเมิร์ซ โดยจำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำรในรูปแบบทีวีโฮม ช้ อปปิ ง้ ในชื่อ 29Shopping ผ่ำนช่อง MONO29
นำเสนอสินค้ ำหลำกหลำยสไตล์ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน อำทิ เครื่ องครัว เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ สินค้ ำสำหรับอำนวย
ควำมสะดวกในชีวิตประจำวัน ฯลฯ คัดสรรด้ วยทีมงำนมืออำชีพที่มำกประสบกำรณ์ทงในและต่
ั้
ำงประเทศ
6. บริ ษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จากัด หรื อ Mono Info จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 15 ธันวำคม 2553 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ ว 8 ล้ ำนบำท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดยเป็ น
ผู้ผลิต และพัฒนำโปรแกรมต่ำงๆ รวมทัง้ กำรดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริ กำร
ของบริษัท และพัฒนำแอปพลิเคชัน (Application) ต่ำงๆ

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 12

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

7. บริ ษัท โมโน มิวสิค จากัด หรื อ Mono Music จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 1 กรกฎำคม 2546 ปั จจุบนั มีทุน จดทะเบียนและ
เรี ยกชำระแล้ ว 27 ล้ ำ นบำท ปั จจุบนั หยุดดำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
8. บริ ษัท โมโน เรดิโอ จากัด หรื อ Mono Radio จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 15 ธันวำคม 2557 ปั จจุบนั มีทุน จดทะเบียนและ
เรี ยกชำระแล้ ว 20 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั หยุดดำเนินกิจกำร
9. บริ ษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จากัด หรื อ Mono Talent Studio จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 ปั จจุบนั มี
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้ ว 8 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั หยุดดำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
10. บริ ษัท ทีโมเมนต์ จากัด หรื อ T Moment จัดตัง้ ขึน้ วันที่ 9 มีนำคม 2559 ปั จจุบันมีทุน จดทะเบียน 50 ล้ ำนบำท
และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 29 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั หยุดดำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
11. PT. Mono Technology Indonesia หรื อ Mono Indo จัดตั ้งขึ ้นวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2553 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ ว 1,000 ล้ ำนรูเปี ยห์ หรื อประมำณ 4 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั หยุดดำเนินกิจกำรและอยู่ระหว่ำงกำรชำระ
บัญชี
12. Mono Technology Hong Kong Limited หรื อ Mono Hong Kong จัดตั ้งขึน้ วันที่ 9 ตุลำคม 2556 ปั จจุบันมีทนุ
จดทะเบียน และทุนที่เรี ยกชำระแล้ ว 8 ล้ ำนดอลลำร์ ฮ่องกง หรื อประมำณ 32 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั หยุดดำเนินกิจกำร
และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ไม่ได้ เ ป็ นส่วนหนึ่ง ของกลุ่ม ธุรกิจของผู้ถื อหุ้น ใหญ่ และกำรดำเนินธุรกิจ หลัก
ของบริ ษ ัท ไม่ไ ด้ ม ีค วำมสัม พัน ธ์ หรื อ เกี ่ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิน ธุร กิจ อื่น ของผู้ ถือ หุ้ น รำยใหญ่ อ ย่ำ งมีน ัย สำคัญ มี
ควำมสัม พันธ์ กันแต่เพียงกำรดำเนินธุรกรรมกำรค้ ำ โดยทั่วไป ตำมที่ได้ เปิ ดเผยในส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร หัวข้ อ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 13

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทและบริ ษัทย่อยสำหรับปี 2561 – 2563 เป็ นดังนี ้
ประเภทรายได้ ตามกลุ่มธุรกิจ

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ดาเนินการ % การถือหุ้น
โดยบริษัท ของบริษัท ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

1.กลุ่มธุรกิจสื่อ
1) รำยได้ โฆษณำ

2) รำยได้ จำกวิดีโอสตรีมมิ่ง
แบบบอกรับสมำชิก

Mono Next
Mono Cyber
Mono
Broadcast1/
Mono
Production
Mono Radio4/
Mono Next
Mono Cyber
Mono Info
Mono Shopping
Mono
Streaming1/
Mono
Broadcast1/
Mono Radio4/

100
100

1,214.66

71.78 1,783.70

81.68

1,896.21

75.60

100
100
100
100
100
100

241.42

14.27

135.72

6.21

297.44

11.86

100
100

2. กลุ่มธุรกิจกำรให้ บริกำรข้ อมูลและควำมบันเทิง
1) รำยได้ จำกธุรกิจภำพยนตร์
2) รำยได้ จำกธุรกิจคอมเมิร์ซ
3) รำยได้ จดั สรรคอนเทนต์
4) รำยได้ จำกธุรกิจอื่น

รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร

Mono
Streaming1/
Mono Shopping

100

42.10

2.49

36.97

1.69

87.49

3.49

100

41.64

2.46

22.81

1.04

6.36

0.25

Mono Next

-

30.00

1.77

-

-

-

-

Mono Cyber
Mono Shopping
Mono
Production
Mono Sport1/2/
Mono Music3/
Mono Radio4/
Mono Talent3/
Mono Play2/
Mono Astro2/

100
100
100

74.83

4.42

171.19

7.84

111.73

4.66

97.19 2,150.39

98.47

2,399.23

95.66

100
100
100
100
100
100

1,644.65

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 14

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทรายได้ ตามกลุ่มธุรกิจ
รำยได้ อื่น
รายได้ รวม
หมำยเหตุ :

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ดาเนินการ % การถือหุ้น
โดยบริษัท ของบริษัท ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
47.63

2.81

33.36

1.53

1,692.28 100.00 2,183.75 100.00

108.89

4.34

2,508.12 100.00

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

ซึง่ ถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้ อยละ 100
บริษัทถือหุ้น Mono Streaming ทำงอ้ อมผ่ำนกำรถือหุ้นใน Mono Cyber ซึง่ ถือหุ้นใน Mono Streaming ร้ อยละ 100
2/ ในปี 2563 เลิกกิจกำรและเสร็จกำรชำระบัญชีแล้ ว
3/ ในปี 2563 เลิกกิจกำรและอยู่ระหว่ำงชำระบัญชี
4/ ในปี 2563 มีมติให้ เลิกกิจกำร

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 15

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขันธุรกิจสื่อและการให้ บริการคอนเทนต์
 ธุรกิจสื่อทีวี

ร้ อยละของมูลค่ าการโฆษณาผ่ านสื่อแต่ ละประเภทในปี 2563

ที่มำ : รำยงำนของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่เปิ ดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย

มูลค่ำตลำดโฆษณำปี 2563 มีมลู ค่ำรวม 106,254 ล้ ำนบำท ซึง่ มูลค่ำโฆษณำผ่ำนสื่อทีวีถือเป็ นตลำดที่ใหญ่ที่สดุ
มีมูลค่ ำถึง 63,177 ล้ ำนบำท หรื อ ร้ อยละ 59.5 ของตลำดรวม เมื่ อเที ยบกับ ปี 2562 ที่มี มูลค่ ำโฆษณำทำงสื่อที วี รวม
70,310 ล้ ำนบำท มูลค่ำลดลงร้ อยละ 10.1 สำหรับภำพรวมปี 2563 ไม่เฉพำะสื่อทีวีที่มีมลู ค่ำลดลง แต่สื่อทุกประเภทมี
มูลค่ำตลำดลดลงเช่นเดียวกัน โดยมีเหตุมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ซึง่ ส่งผลกระทบยำวนำนตลอดทังปี
้ และคำดว่ำจะต่อเนื่องไปอีกในปี 2564 ทำให้ หลำยธุรกิจหยุดชะงัก เจ้ ำของสินค้ ำและ
บริ กำรส่วนใหญ่ ลดงบประมำณในกำรโฆษณำลง จำกกำรที่กำลังซื ้อของผู้บริ โภคลดลง และมีควำมระมัดระวังในกำร
จับจ่ำยใช้ สอยมำกขึ ้น
สำหรับช่อง MONO29 ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ 7 จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้ น จึงเป็ นปี ที่ต้องเผชิญกับควำมท้ ำทำย
ทังด้
้ ำนเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมำก ผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่ภำคธุรกิจต่ำงลดค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนโฆษณำ ทำให้ บริษัทต้ อง
ปรับกลยุทธ์ทำงกำรขำย และปรับรำคำค่ำโฆษณำช่วยเหลือกันระหว่ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ รวมถึงกำรที่ต้องให้ ควำมสำคัญ
กับกำรลดต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำย ทังนี
้ ้ ช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 (ปลำยปี 2562) ทำงฝ่ ำยบริหำรมีกำรวำงแผนมำก่อนแล้ ว
ที่จะปรับโครงสร้ ำงทำงธุรกิจ โดยหันมำมุ่งเน้ นที่ธุรกิจบันเทิง ภำพยนตร์ และซีรีส์ ที่บริ ษัทเชี่ยวชำญเป็ นหลัก มีกำรปรับ
โครงสร้ ำงองค์กรให้ เล็กลง เพื่อให้ เกิดควำมคล่องตัว และวำงแผนย้ ำยที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ ทำให้ บริษัทสำมำรถปรับตัว
ได้ รวดเร็ว ลดภำระต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยได้ มำก
ภำพรวมสื่อทีวีช่องอื่นๆ มีกำรปรับตัวเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ ว่ำหลำยช่องนำคอนเทนต์เดิมมำออกอำกำศ (กำรรี รัน)
ด้ วยเหตุผลข้ อจำกัดด้ ำนควำมเสี่ยงในกำรถ่ำยทำและผลิตคอนเทนต์นอกสถำนที่ กำรประกำศล็อกดำวน์ และกำรลดต้ นทุน
และค่ำใช้ จ่ำย ทำให้ ปีนีล้ ดควำมรุ นแรงของกำรแข่งขันกันในกำรนำเสนอคอนเทนต์ แต่สำหรับ ช่อง MONO29 ยังคงให้
ควำมสำคัญด้ ำนคอนเทนต์คุณภำพ และกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เพื่อรักษำเรตติ ้งในอันดับที่ 3 โดยมีกำรพัฒนำรำยกำรข่ำว
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

และทีมข่ำว ทำกำรขยำยเวลำช่วงข่ ำวตอนเย็น ปรับรู ปแบบและเนือ้ หำให้ เข้ มข้ น โดยวำงจุดยืนในกำรนำเสนอข่ำวเชิง
สร้ ำงสรรค์ ไม่สร้ ำงควำมแตกแยก และเสริ มทัพทีมบริ หำรข่ำวมืออำชีพ มำร่ วมงำนเพิ่มขึน้ ทำให้ สำมำรถเพิ่มเรตติ ้งช่วง
รำยกำรข่ำวได้ ด้ ำนคอนเทนต์บนั เทิง ใช้ กลยุทธ์กำรจัดผังรำยกำร ที่เรี ยกว่ำ โปรแกรม Movie Pack เพื่อเพิ่มกำรจดจำของ
ผู้ชม อำทิ Keanu Reeves Pack, Triple Apes Big Pack ฯลฯ รวมถึ งกำรเสริ มซี รีส์จำกฝั่ งเอเชียที่ เป็ นที่ นิยม อำทิ ตงกง
ตำนำนรักตำหนักบูรพำ, หมำป่ ำจอมรำชันย์ เป็ นต้ น โดยเดือนธันวำคม 2563 MONO29 มีเรตติ ้งของจำนวนคนดูโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลทัว่ ประเทศเฉลีย่ ต่อนำที อำยุ 15 ปี ขึ ้นไป ออกอำกำศวันจันทร์ – วันอำทิตย์ เวลำ 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 1.123
เรตติง้ ของจานวนคนดูโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่ อนาที เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563

ที่มำ : รำยงำนของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รี เสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด
ช่ อง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1

35 ช่ อง 7

2.362 2.382 2.578 2.915 2.586 2.261 2.130 2.337 2.517 2.396 2.315 2.023

2

33 ช่ อง 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 ช่ อง 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 ช่ อง 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 ช่ อง 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

สำหรับ นโยบำยภำครัฐ ที ่เกี ่ย วกับ อุต สำหกรรมสื ่อ ทีวี ได้ มีก ำรเรี ย กคืน คลื ่น ควำมถี่ 700 MHz ซึ่ง เป็ น คลื ่น
สำหรับกิจกำรทีวีดิจิตอล นำไปจัดสรรให้ กบั กิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่ สำหรับเทคโนโลยี 5G ตำมคำสัง่ หัวหน้ ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 เรื่ องมำตรกำรแก้ ไขปั ญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์
และกิจ กำรโทรคมนำคม ได้ มีกำรนำเงินที่ได้ จำกกำรจัดสรรคลื่น มำชดเชยให้ ผ้ ูประกอบกำรทีวี ทำให้ ไม่ต้ องจ่ำ ย
ค่ำ ประมูล ช่อ งทีว ีด ิจ ิต อลใน 2 งวดสุด ท้ ำ ย และค่ำ โครงข่ำ ยโทรทัศ น์ (MUX) ตำมระยะเวลำที ่เ หลือ อยู่ โดยช่อ ง
MONO29 ได้ รับกำรชดเชย ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2563 เป็ นต้ นไป และในส่วนของผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำยต้ องดำเนินกำร
ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่ องส่งออกอำกำศ และเปลี่ยนแปลงช่องควำมถี่รวม 147 สถำนี โดยดำเนินกำรตั ้งแต่เดือนกันยำยน 2563
จนถึงกุมภำพันธ์ 2564 ภำยหลังกำรปรับคลื่นควำมถี่ อำจส่งผลต่อกำรรับสัญญำณในช่วงแรก ทำให้ ต้องมีกำรปรับจูน
กล่องรับสัญญำณ เพื่อให้ สำมำรถกลับมำรับชมได้ และในระยะยำวจะทำให้ สญ
ั ญำณกำรรับชมดีขึ ้น
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 17

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

 ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก
ปั จจุบนั แนวโน้ มกำรเติบโตของสื่อทัว่ โลกมุ่งไปที่สื่อดิจิตอล ทุกธุรกิจต่ำงปรับตัวให้ เข้ ำถึงผู้บริ โภคทำงออนไลน์
และกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่เพิ่มควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ น้ ประกอบกับสถำนกำรณ์โรคระบำด ทำให้
พฤติกรรมกำรใช้ ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป กำรล็อกดำวน์ ทำให้ เกิดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal ที่ต้องทำงำนจำกที่บ้ำน
กำรเว้ นระยะห่ำงทำงสังคม กำรแสวงหำข้ อมูล ข่ำวสำรและควำมบันเทิงจำกสื่อดิจิตอล ทำให้ แพลตฟอร์ มวิดีโอใน
รูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content เป็ นรูปแบบที่ผ้ บู ริ โภคหันมำสนใจเพิ่มขึ ้น แทนกำรชม
ภำพยนตร์ จ ำกโรงภำพยนตร์ และทำงโทรทัศ น์ ซึ ่ง ที ่ผ ่ำ นมำบริ ษ ัท มีก ำรให้ บ ริ ก ำรวิด ีโอสตรี ม มิ ่ง ภำยใต้ แ บรนด์
MonoMax ของบริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทเห็นควำมสำคัญของธุรกิจนี ้มำกขึ ้น มีกำรทำ
กำรตลำดต่อเนื่อง เพื่อขยำยฐำนลูกค้ ำสมำชิกให้ เติบโตขึ ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปี นี ้ที่มีกำรเติบโตอย่ำงชัดเจน ต่อมำ
บริ ษัทได้ เปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท โมโน สตรี มมิ่ง จำกัด ให้ ตรงกับวัตถุประสงค์กำรทำธุรกิจที่เน้ นดิจิตอลเป็ นหลัก
และมุ่งผลักดันให้ เป็ นธุรกิจหลักต่อไป ซึ่งหวังว่ำจะชดเชยกับแนวโน้ มของธุรกิจสื่อทีวีที่คำดกำรณ์ ว่ำจะลดลงในอนำคต
ในเวลำเดียวกัน ตลำดระดับโลกได้ หนั มำให้ ควำมสนใจในธุรกิจ นี ้เช่นกัน ทำให้ มีผ้ ใู ห้ บริ กำรวิดีโอสตรี มมิ่ง จำก
ต่ำงประเทศเข้ ำสู่ตลำดไทยหลำยรำย ทั ้งจำกฝั่ งอเมริ กำและจีน ทั ้งนี ้ Monomax สร้ ำงจุดแข็งด้ วยกำรมีคอนเทนต์ที่
แตกต่ำงจำกรำยอื่น อำทิ กำรนำเสนอซีรีส์เอเชีย (แอคชัน่ – แฟนตำซี) หรื อ ซีรีส์ต่ำงประเทศที่มีให้ เลือกชมมำกมำย
หลำยประเภท ด้ วยกำรบริ กำรมีทั ้งซับไตเติ ้ลไทยและพำกย์ ไทย ภำพยนตร์ หรื อซีรีส์ที่เป็ น Exclusive ที่ดูได้ ที่ MonoMax
ที่เดียว กีฬำ ตระกร้ อ กำร์ ตูน ฯลฯ โดยมีคอนเทนต์ที่หลำกหลำย แต่ยงั คงมีทิศทำงและกลยุทธ์ ในกำรเป็ นแพลตฟอร์ ม
ที่เข้ ำใจควำมต้ องกำรของลูกค้ ำชำวไทยอย่ำงแท้ จริ ง (Understand Local Taste) ปี นี ้ซีรีส์ที่ได้ รับกระแสตอบรับที่ดีทำง
ออนไลน์อย่ำงมำก ได้ แก่ หมำป่ ำจอมรำชัน ย์ (The Wolf) ซีรีส์ฟอร์ มยักษ์ จำกประเทศจีน , พร้ อมรุก ยัยตุ๊กตำซ้ อมรัก
(My Sexdoll) ภำพยนตร์ ที่ผลิตโดยโมโน ออริ จินอล ฯลฯ รวมถึง บริ ษัทยัง ปรับปรุงแอปพลิเคชัน ด้ วยกำรออกแบบ
หน้ ำตำกำรใช้ งำนใหม่ ทังบนอุ
้
ปกรณ์สมำร์ ทโฟนและสมำร์ ททีวี เพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถใช้ งำนง่ำยขึ ้น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทใช้ กลยุทธ์ทำงกำรตลำดแบบ Cross Platform ร่ วมกับสื่อในเครื ออย่ำง MONO29 ด้ วยกำร
นำซีรีส์จีนที่เป็ นที่นิยมออกฉำยทำง ช่อง MONO29 พร้ อมทัง้ โปรโมทให้ ผ้ ูชมที่ ต้องกำรดูครบทุกตอนแบบไม่ต้ องรอ
หรื อต้ องกำรชมในเวลำที่สะดวก สำมำรถรับชมทำง MonoMax จึงช่วยประหยัดต้ นทุนกำรโปรโมท และยังได้ ลูกค้ ำที่
เข้ ำสู่ช่องทำงสตรี มมิ่งเพิ่มขึ ้น กำรใช้ กลยุทธ์ด้ำนรำคำในช่วง COVID-19 อำทิ จ่ำยเพียง 250 บำท รับชมได้ นำน 3 เดือน
รวมถึง จัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ อำทิ อร่ อยที่ร้ำนอำหำรฮองมิน ครบ 500 บำท รับสิทธิดูฟรี 15 วัน, กิจกรรม
Meet & Greet มีน พีรวิชญ์ นักแสดงจำกภำพยนตร์ Touchdown Kiss วัยร้ ำยคว้ ำใจพิชิตฝั น, สมำชิกบัตร PT MAX Card
(พีทีจี เอ็นเนอยี) ใช้ 100 คะแนน แลกสิทธิดูฟรี 15 วัน เป็ นต้ น
อีกทัง้ ผนึกกำลังกับพันธมิตรโทรคมนำคมรำยใหญ่ อย่ำง บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) ที่เป็ นที่
รู้จกั ในแบรนด์ 3BB โดย ช่วงไตรมำส 2/2563 บริ ษัทได้ เข้ ำเจรจำกับ เอชบีโอ (HBO) เพื่อที่จะนำคอนเทนต์ของ HBO
มำให้ บริ กำรบนกล่องอินเทอร์ เน็ตทีวีของ 3BB แต่ขณะนันกล่
้ องรับสัญญำณและอุปกรณ์ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ จึงร่ วมกับ 3BB
ในกำรเปิ ดตัวแพ็กเกจ บริ กำร “3BB GIGATainment” ภำยใต้ แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดงั ระดับเวิลด์คลำสบน HBO GO
MonoMax” ลูกค้ ำ 3BB เพิ่มเงินเพียง 39 บำทต่อเดือน สำมำรถเพลิดเพลินไปกับภำพยนตร์ และซีรีส์ชื่อดังจำกทัว่ โลก
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ด้ วยแอปพลิเคชัน HBO GO และ MonoMax ซึ่งได้ รับผลตอบรับที่ดี ทำให้ ปัจจุบนั มีสมำชิกกว่ำ 3.8 แสนรำย ก่อนจะ
เปิ ดตัว กล่อง 3BB GIGATV ในช่วงปลำยปี (26 พฤศจิกำยน 2563) ซึ่ง แอปพลิเคชัน MonoMax จะอยู่ในกล่อง 3BB
โดยมีรำยได้ จำกกำรผูกแพ็กเกจกับค่ำบริ กำรอินเทอร์ เน็ต (Bundled)
ในส่วนของธุ รกิจภำพยนตร์ แม้ ว่ำ จะเปลี่ยนชื่อ บริ ษัท แต่บริ ษัทยังคงใช้ ชื่อ Mono Film ในฐำนะแบรนด์
ผู้เผยแพร่ ภำพยนต์ โดยบริ ษัทเน้ นควำมสำคัญให้ โรงภำพยนต์เป็ นส่วนหนึ่งของกำรตลำดที่จะต่อยอดไปยัง MonoMax
และ MONO29 มำกกว่ ำ ภำยใต้ ก ลยุท ธ์ ก ำรบริ ห ำรคอนเทนต์ (Content Leverage) โดยหลัง จำกเข้ ำ ฉำยใน
โรงภำพยนตร์ คอนเทนต์จะเข้ ำสู่แพลตฟอร์ มวิดีโอสตรี มมิ่ง แบบมีค่ำบริ กำรรำยเดือน ก่อนจะฉำยทำง 3BB GIGATV
เพื่อเป็ นพริ วิเลจให้ กับลูกค้ ำอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ และเข้ ำสู่กำรฉำยทำงฟรี ทีวีช่อง MONO29 ซึ่งจะทำให้ เกิดควำม
คุ้มค่ำ ภำพยนตร์ ที่บริ ษัทนำเข้ ำฉำยในปี 2563 ที่มำแรง ได้ แก่ Greenland นำทีระทึก...วันสิ ้นโลก เปิ ดตัวอันดับ 1 กว่ำ
2 สัปดำห์
ลาดับเวลาการรั บชมภาพยนตร์ ในช่ องทางต่ างๆ

 ธุรกิจให้ บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ ครบวงจร
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มูลค่ำตลำดสื่ออิน เทอร์ เน็ ต ปี 2563 มี มูลค่ำรวม 19,610 ล้ ำนบำท ร้ อยละ 18.5 ของตลำดรวม โดยมี มูลค่ ำ
ใกล้ เคียงกับปี 2562 ที่มีมลู ค่ำ 19,555 บำท ซึ่งได้ รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ไม่มำกนัก โดยแพลตฟอร์ มที่
ได้ รับควำมนิยมสูงสุด คือ เฟซบุ๊ก และยูทูป ตำมลำดับ โดยเป็ น New Media ที่มีควำมแข็งแกร่ ง เพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
อันเนื่องมำจำกกำรเติบโตของเทคโนโลยี ทังนี
้ ้ เดิมธุรกิจ MThai เป็ นผู้ให้ บริกำรเว็บไซต์คอมมูนิตี ้ขนำดใหญ่ และมีรำยได้ หลัก
จำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads จะเห็นได้ ว่ำมูลค่ำตลำดลดลงไปมำก ซึ่งในช่วง 2 ปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทได้ มีกำร
วำงแผนปรับโครงสร้ ำงธุรกิจ โดยลดขนำดธุรกิจและกำลังคนด้ ำนกำรผลิตคอนเทนต์ในหลำยส่วน (Section) และหันมำ
ให้ บริ กำรคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ มโซเชียลมีเดีย ผลักดัน MThai ให้ เป็ น Branded Influencer ด้ ำนกำรนำเสนอข่ำวสำร
โดยมีจุดยืนในกำรเป็ นสื่อที่ “ชัดเจน เที่ยงตรง” ผ่ำน Facebook : MThaidotcom และ Twitter : Mthai ซึ่งมีผ้ ูติดตำมรวม
กว่ำ 3 ล้ ำนรำย โดยเริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั ในโซเชียลมีเดียจำกกำรเป็ นสื่อน ้ำดีที่นำเสนอข้ อมูลเหตุกำรณ์ 13 ชีวิต "ทีมหมูป่ำ" ติดอยู่ใน
ถ ้ำหลวงอย่ำงเที่ยงตรง รวมถึงเหตุกำรณ์ อื่นๆอีกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นเหตุกรำดยิงที่โครำช กำรรำยงำนภัยพิบตั ิต่ำงๆ และ
ข่ำวสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19 จนได้ รับรำงวัลในกำรเป็ นสื่อคุณภำพ ได้ แก่ ปี 2563 ได้ รับรำงวัล
สื่อออนไลน์ ดีเด่น สื่อมวลชนด้ ำนภัยพิบัติ สึนำมิ “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members
of New Media)” โดยศู น ย์ พั ฒ นำกำรสื่ อ สำรด้ ำนภั ย พิ บั ติ ไทยพี บี เ อส และ ปี 2562 ได้ รั บ รำงวั ล Best Brand
Performance on Twitter ในงำน Thailand Zocial Awards
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจ ด้ วยกำรนำควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ จำกกำรเป็ น
ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนคอนเทนต์และสื่อออนไลน์ มำช่ วยแนะนำให้ คำปรึ กษำแก่ ลูกค้ ำที่ต้องกำรทำกำรตลำดออนไลน์ ในทุก
แพลตฟอร์ มในรู ปแบบ Total Solution Marketing โดยนำเทคโนโลยีมำวิเครำะห์ ประมวลผล เพื่อจัดทำแผนกำรตลำด
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำย และส่งเสริ มภำพลักษณ์ให้ กับองค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ ทังภำครั
้
ฐและเอกชน แทนกำรหำรำยได้
ในรูปแบบเดิม โดยปี 2563 มีโครงกำร/กิจกรรม อำทิ
• โครงกำรประกวดภำพยนตร์ สั ้น อัปคลิปพิชิตแสนปี 6 ในหัวข้ อ “CYBERBULLYING?” ร่วมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรคมนำคมแห่งชำติ
• โครงกำรประกวดภำพยนตร์ สั ้น ไทยดี มีมำรยำทปี 2 ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กองทุนส่งเสริม
งำนวัฒนธรรม
• โครงกำร คนเท่เที่ยวไทย 4 ภูมิภำคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวในประเทศรูปแบบ New Normal
ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด Exclusive Trip ไหว้ พระรับพลังบวกปี ที่ 2 กับ อ.คฑำ ชินบัญชร ร่ วมกับบริษัท
พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี ้ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมต่ ำงๆในปี นี ้ บริ ษัท ค ำนึ งถึงควำมปลอดภัยของผู้เข้ ำร่ วมโครงกำร จึงมี กำร
วำงแผน เลือกช่วงเวลำ สถำนที่ จัดงำนที่เหมำะสม และจัดเตรี ยมมำตรกำรป้องกัน กำรแพร่ ก ระจำยเชือ้ COVID-19
เป็ นอย่ำงดี
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 ธุรกิจคอมเมิร์ซ
ภำพรวมธุรกิจคอมเมิ ร์ซในรู ปแบบทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ ช่วง 9 เดือนแรก (มกรำคม – กันยำยน) ของปี 2563 เติบโต
เกือบ 20% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีมลู ค่ำรวม 10,700 ล้ ำนบำท ข้ อมูลโดยสมำคมทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ (ประเทศไทย) ซึ่ง
สวนกระแสกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทำให้ พฤติกรรมผู้บริ โภค
เปลี่ยนแปลง หันมำเลือกซื ้อสินค้ ำผ่ำนทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ และออนไลน์เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีควำมสะดวกสบำย ทัง้ กำรสั่งซื ้อ
กำรชำระเงิน และจัดส่งสินค้ ำถึงปลำยทำง มีกำรรับประกันสินค้ ำ ซื ้อสินค้ ำแล้ วสำมำรถคืนได้ มีบริ กำรหลังกำรขำยที่
ติดต่อได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมถึงลดควำมเสี่ยงจำกกำรซื ้อสินค้ ำภำยนอกด้ วยตนเอง
ทัง้ นี ้ ธุรกิจทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ มีอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องมำหลำยปี โดยเฉพำะหลัง จำกที่ธุรกิจ ทีวี
ดิจิตอลเริ่มดำเนินกำรในปี 2557 เป็ นต้ นมำ จำนวนช่องฟรี ทีวีเพิ่มมำกขึ ้น นอกจำกผู้ประกอบกำรโฮมช้ อปปิ ง้ เดิมที่เคยใช้
สื่อทีวีเคเบิล/ทีวีดำวเทียม หันมำใช้ สื่อทีวีดิจิตอลมำกขึ ้น ผู้ประกอบกำรทีวีดิจิตอลเอง ได้ หนั มำขยำยช่องทำงกำรสร้ ำง
รำยได้ โดยขยำยธุรกิจในส่วนทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ ของตนเอง และทำงบริษัทได้ เปิ ดบริ กำร 29Shopping ในปี 2561 ในฐำนะเป็ น
ส่วนหนึ่งของช่อง MONO29 เช่ นกัน ซึ่งได้ รับ ผลตอบรั บ ที่ ดี และมี กำรเติบ โตเพิ่ ม ขึน้ ในแต่ ละปี แต่ ทัง้ นีย้ ังคงรั กษำ
ภำพลักษณ์ของช่อง MONO29 ไม่เจำะกำรขำยอย่ำงรุนแรงจนเสียอรรถรสในกำรรับชมภำพยนตร์ กำรลงโฆษณำเป็ นบำง
ช่วงเวลำ และใช้ เวลำไม่นำน เน้ นคัดสรรสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ และอยู่ในกระแสควำมต้ องกำร โดยปี ที่ผ่ำนมำสินค้ ำที่จำหน่ำย
ที่เหมำะกับช่วง COVID-19 อำทิ เจลล้ ำงมือ อุปกรณ์ในครัว กระทะทอดไร้ น ้ำมัน เครื่ องมือซ่อมบ้ ำน ฯลฯ ซึ่งเห็นได้ ว่ำ
ขำยได้ ทงกลุ
ั ้ ่มลูกค้ ำผู้หญิงและผู้ชำย
29Shopping เดิมดำเนินกำรโดยบริ ษัท โมโน ทรำเวล จำกัด และบริ ษัทได้ ปรับโครงสร้ ำง โดยยกเลิกธุรกิจส่วน
บริ กำรจองโรงแรม เพื่อลดต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยลง ทำให้ ในเดือนมิถุนำยน 2563 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท โมโน ช้ อปปิ ง้
จำกัด เพื่อสร้ ำงควำมชัดเจนของธุรกิ จ ปั จจัยที่จะทำให้ ธุรกิจ 29Shopping เติบโตต่อไป คือ กำรที่ทำงช่อง MONO29
ส่งเสริ มธุรกิจด้ วยกำรให้ ช่วงเวลำในกำรออกอำกำศ (Airtime) ที่ดี กำรเป็ นพันธมิตรกับคู่ค้ำกลุ่มทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ ด้ วยกัน
ช่วยเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ ำให้ กับช่องได้ มำกขึ ้น และกำรขยำยช่องทำงกำรขำยไปยังแพลตฟอร์ มมำร์ เก็ตเพลส
(Marketplace) อำทิ Shopee, Lazada, JD.com. และในอนำคตจะขยำยช่องทำงกำรขำยสินค้ ำไปสู่ กล่องดูทีวีอนั ทันสมัย
3BB GIGATV ที่ทำงบริษัทเป็ นพันธมิตรอยู่
 ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์
จำกกำรเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจที่ดีกับบริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) มำยำวนำน ทังด้
้ ำนกำรทำ
โปรโมทแพ็ กเกจร่ วมกันของบริ กำรวิดีโอสตรี ม มิ่ง MonoMax และกำรซือ้ สื่ อโฆษณำต่ำงๆ เมื่อทำง 3BB มีแผนที่จ ะ
ให้ บริ กำรกล่องอินเทอร์ เน็ตทีวีรุ่นใหม่ ที่ให้ ครบทุกควำมบันเทิง ด้ วยคุณภำพคมชัด จึงผนึกควำมร่ วมมือระหว่ำง บริ ษัท
KT Corporation ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมอันดับ 1 ในประเทศเกำหลีใต้ ที่ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนเทคโนโลยี และกำร
พัฒนำอุปกรณ์ ส่วนโมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนสื่อและกำรให้ บริ กำรคอนเทนต์ ได้ เข้ ำไปสนับสนุน
ด้ ำนกำรจัดหำ กำรผลิตคอนเทนต์ และกลยุทธ์ กำรตลำด ในฐำนะ Master Content Provider (MCP) ที่ตอบโจทย์ควำม
ต้ องกำรของกลุ่มผู้บริโภค
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บริ ษัทเล็งเห็นถึงโอกำสในกำรสร้ ำงรำยได้ เพิ่มขึน้ จำกส่วนแบ่งของค่ำบริ กำร ซึ่ง 3BB มีฐำนลูกค้ ำผู้ใช้ บริ กำร
อินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์กว่ำ 3.3 ล้ ำนรำย และรำยได้ จำกกำรเป็ นผู้ผลิตช่องโทรทัศน์ และรำยกำรให้ กับ 3BB ทังนี
้ ้ 3BB
เริ่ ม เปิ ดให้ บริ ก ำร 3BB GIGATV ในเดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2563 โดยจะมำพร้ อมแพ็ ก เกจเริ่ ม ต้ น 690 บำท/เดื อ น ได้
อินเทอร์ เน็ตไฟเบอร์ 1 Gbps และควำมเร็ วในกำรอัปโหลด 300 Mbps หรื อหำกมีอินเทอร์ เน็ต 3BB GIGA FIBER อยู่แล้ ว
เพิ่มเงินเพียง 100 บำท/เดือนเท่ำนัน้ สำมำรถรับชมช่องพรี เมี ยมมำกกว่ำ 30 ช่อง รวมช่องของค่ำย HBO และบริ กำร
MonoMax รำยกำรต่ำงๆอีกมำกมำย ทัง้ ภำพยนตร์ และซีรีส์จำกเอเชียและฮอลลีวดู ภำพยนตร์ และละครไทย กำร์ ตนู ข่ำว
เพลง สำรคดี และอื่นๆ ฯลฯ โดยบริ ษัทเข้ ำไปจัดหำ ติดต่อจัดซื ้อ ประสำนงำนกับเจ้ ำของคอนเทนต์รำยต่ำงๆ รวมถึงผลิต
คอนเทนต์เองให้ กบั 3BB บริษัทจะเริ่มมีรำยได้ ตั ้งแต่ปลำยปี นี ้ และเพิ่มมำกขึ ้นในปี หน้ ำ
ทั ้งนี ้ บริ ษัทไม่ได้ เป็ นคู่แข่งขันกับธุรกิจกำรให้ บริ กำรกล่องอินเทอร์ เน็ตทีวีโดยตรง กำรที่บริ ษัทสนับ สนุนด้ ำน
คอนเทนต์ ให้ แพ็กเกจบริกำรอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ มีบริกำรเสริมที่ดงึ ดูดผู้ใช้ บริกำร ช่วยให้ ฐำนลูกค้ ำอินเทอร์ เน็ต 3BB
เพิ่มขึ ้น จะส่งผลดีต่อบริ ษัท ในอนำคตเช่นกัน อีกทัง้ กำรที่บริ ษัทเป็ นผู้ติดต่อด้ ำนกำรจัดหำคอนเทนต์ให้ กับ 3BB ถือเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรเพิ่มอำนำจกำรต่อรองในกำรจัดซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่ำงๆ ของทำงบริ ษัทด้ วย และทำให้ บริ ษัทสำมำรถ
เชื่ อ มโยงแผนกำรตลำดได้ ทุก แพลตฟอร์ ม นอกจำกนี ้ ปี ห น้ ำ บริ ษั ท ยัง ได้ สิ ท ธิ ก ำรน ำคอนเทนต์ ข องทำง HBO มำ
ออกอำกำศบนช่อง MONO29 อีกด้ วย ซึง่ จะทำให้ กำรวำงแผนกำรตลำดทำได้ ดีขึ ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจของธุรกิจของ โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ แบ่งประเภทธุรกิจเป็ น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี ้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรี มมิ่ง
แบบบอกรับสมำชิก 3. ธุรกิจให้ บริ กำรออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร 4. ธุรกิจ คอมเมิร์ ซ 5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์
โดยมีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้
1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจให้ บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ซึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่เพื่อให้ บริกำรโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริ กำรทำงธุรกิจระดับชำติ ในหมวดหมู่ทวั่ ไปแบบควำมคมชัดปกติ (SD) โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรผลิต
และนำเสนอรำยกำรที่มีคุณภำพ สร้ ำงควำมบันเทิง สำระควำมรู้ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ชม โดยออกอำกำศบนหมำยเลข
ลำดับกำรให้ บริกำรช่ อง 29 ภายใต้ ช่ ือ “โมโน ทเวนตีไ้ นน์ ” (MONO29)
ช่ อง MONO29 ดำเนินงำนออกอำกำศอย่ำงเป็ นทำงกำร เมื่อวันที่ 29 เมษำยน
2557 ปั จ จุบัน อยู่ในกลุ่ม ผู้ นำธุรกิจที วีดิจิตอลของประเทศไทยโดยปี 2563 ช่อ ง
MONO29 ยังคงอยู่ในอันดับ Top 3 และพร้ อมมุ่งมั่นเดินหน้ ำอย่ำงต่อ เนื่อง
ไม่หยุดยัง้ ทำงสถำนียังคงสร้ ำงจุดยืนด้ วย “หนังดี -ซีรีส์ดัง” โดยทำสัญ ญำเป็ น
พัน ธมิ ต รทำงธุ รกิ จ ในแบบระยะยำว กับ สตู ดิ โอหลัก ผู้ผลิ ต ภำพยนตร์ แ ละซี รีส์ต่ ำ งประเทศระดับ ฮอลลี วูด ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก ำ ได้ แ ก่ Warner Bros., Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, CBS และ 20th Century Fox Studio
โดยภำพยนตร์ และซีรี ส์จำกสตูดิโอต่ำงประเทศเหล่ำนี ้ จะเป็ น สัดส่วนหลัก ถึง 70% ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทัง้ หมด
ผู้ชมสำมำรถรับชมได้ ทำงฟรี ทีวี เว็บไซต์ Mono29.com และแอปพลิเคชัน Mono29 ทังระบบ
้
iOS และ Android
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โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คดั สรรมำนำเสนอผู้ชม ได้ แก่
: ภำพยนตร์ โปรเจกต์ยกั ษ์จำกฮอลลีวดู ออกอำกำศบนฟรี ทวี ีเป็ นครัง้ แรก
และเป็ นช่องแรกในประเทศไทย
Premium Blockbuster
: ภำพยนตร์ ฟอร์ มใหญ่ และภำพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงจำกฮอลลีวดู
Premium Series
: ซีรีส์สดุ มันส์ ครองเรตติ ้งอันดับต้ นๆของอเมริกำ
Hit Movies
: ภำพยนตร์ คณ
ุ ภำพ หลำกหลำยแนว จำกนักแสดงชื่อดัง
Super Series
: ซีรีส์สดุ ฮิต
Morning Cinema
: ภำพยนตร์ ดี ภำพยนตร์ เด่นรอบเช้ ำ
Midnight Cinema
: ภำพยนตร์ ดี ภำพยนตร์ เด่นรอบดึก
Happy Family Times
: ภำพยนตร์ ดีสำหรับครอบครัว (จันทร์ - ศุกร์ ) 15.00 น.
Happy Family Times Weekend : ภำพยนตร์ ดีสำหรับครอบครัว (เสำร์ - อำทิตย์) 6.30 น.
Thailand Premiere

Thai Movies

คอนเทนต์ คณ
ุ ภาพอื่นๆ
รายการข่ าว

สารคดี
รายการวาไรตี ้
รายการกีฬา

: ภำพยนตร์ /ซีรีส์ไทย ภำยใต้ กำรผลิตของค่ำย MONO Originals
- The Kill List ล่ำ ล้ ำง บัญชี
- The Exchange โจรปล้ นโจร
- พรำก
- นักฆ่ำไร้ เงำ
- สำยลับหมำกระเป๋ ำกับเสำไฟฟ้ำ
- วุ่นนักรักต้ องประหยัด
- พร้ อมรุก ยัยตุ๊กตำซ้ อมรัก
: ข่ำวเช้ ำ Good Morning Thailand
เรื่ องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily
ข่ำวธุรกิจ What’s up 29
: World Voyage Documentary โลกเดินเรื่ อง
: Movie Language ซีนเด็ดภำษำหนัง
เคำะจอ 29 เติมเต็มอรรถรส ครบทุกบันเทิง
: กำรแข่งขันบำสเกตบอลลีก ABL

เจำะข่ำวเด็ด The Day News Update
ข่ำวสั ้น Motion News
ข่ำวบันเทิง Entertainment Now
The Greatest Variety & Entertainment
กำรแข่งขันตระกร้ อ ไทยแลนด์ลีก 2020
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ทังนี
้ ้ ช่อง MONO29 มีบริกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำรให้ เข้ ำถึงและใช้ ประโยชน์จำกรำยกำรโทรทัศน์
อำทิ ข่ ำวเช้ ำ Good Morning Thailand มี บ ริ ก ำรล่ ำ มภำษำมื อ Sign Language, สำรคดี มี บ ริ ก ำรเสี ย งบรรยำยภำพ
Audio Description หรื อคำบรรยำยแทนเสียง Closed Caption
รำยได้ หลัก ของธุรกิ จ สื่อที วี MONO29 มำจำกกำรขำยเวลำโฆษณำให้ แก่ผ้ ูสนับสนุน รำยกำร (Sponsor) หรื อ
เจ้ ำของสินค้ ำ โดยเป็ นกำรขำยโฆษณำในรูปแบบซื ้อช่วงเวลำ กำรไท-อิน (Tie-in) ในรำยกำรขำยพื ้นที่แสดงตรำสินค้ ำ
พร้ อมทังมี
้ กิจกรรมทำงกำรตลำด ร่ วมกับพันธมิตรที่หลำกหลำย ลงพื ้นที่ทวั่ ประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29
Movie Preview ต ล อ ด ทั ้ง ปี , งำน Major Cineplex Movie Playground ที่ MAYA Space Pattaya, งำน Amazing
Thailand Major Cineplex Drive-in Theater Haunted Park ที่ Central Festival Eastville
งำนเทศกำลดนตรี และเทศกำลต่ำงๆ อำทิ เรำไปกัน มิวสิคเฟสติวลั 2563, เอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ต 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 ครั ง้ ที่ 11, เทศกำลพลุเมืองพัทยำ 2563, งำนพัทยำมิวสิค
เฟสติวลั 2563 รวมถึงงำนกีฬำและงำนวิ่งต่ำงๆ อำทิ งำน Tour de Farm ครัง้ ที่ 8 ฟำร์ มโชคชัย, งำนบำงแสน 10, บำงแสน 21,
บำงแสน 42, บ้ ำนเชียงมำรำธอน 2020 และงำนภูเรื อเทรล ครัง้ ที่ 4
อี ก ทั ง้ ยั ง ได้ รั บ ควำมไว้ วำงใจจำกเมื อ งพั ท ยำ ให้ จั ด งำนปี ใหม่ “Pattaya Countdown 2021 : Universe of
Entertainment สนุกสุดขอบจักรวาล” ณ ท่ำเทียบเรื อแหลมบำลีฮำย จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
ที่ระบำดรอบ 2 ทำงผู้บริหำรเมืองพัทยำและผู้บริ หำรสถำนีให้ ควำมสำคัญกับควำมปลอดภั ยของประชำชน จึงได้ ยกเลิก
กำรจัดงำนในปี นี ้
2. ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Video on Demand Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
MonoMax เป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำร Online Movie Streaming เจ้ ำแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้ บ ริ ก ำรชมภำพยนตร์
ออนไลน์แ บบถูก ลิข สิท ธิ์ ด้ วยคอนเทนต์จ ำกทัง้ ในและต่ำงประเทศมำกกว่ำ 20,000 ชั่ว โมง ทัง้ ภำพยนตร์ แ ละซีรี ส์
ฟอร์ ม ยัก ษ์ ใ นรู ป แบบ 2 ภำษำ มีพ ำกย์ไ ทยครบทุก เรื่ อ ง โดยเฉพำะซีรี ส์จีน ที่ม ีก ระแสทั ง้ จำกจีน และในประเทศ
ภำพยนตร์ ที่ ได้ รับ รำงวัล ภำพยนตร์ นอกกระแส หรื อเฉพำะกลุ่ม กี ฬำ กำร์ ตู น ซีรีส์ และสำรคดีต่ำงๆ ซึ่ง รองรั บกำร
ใช้ ง ำนทุก อุป กรณ์ อย่ำ งคอมพิว เตอร์ สมำร์ ท ทีว ี สมำร์ ท โฟน รวมถึง สมำร์ ท ดีไ วซ์อื ่น ๆ อำทิ Android box
Chromecast ฯลฯ และรองรั บ ทัง้ ระบบปฏิบ ัติก ำร iOS และ Android โดยมีร ำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรลูก ค้ ำ แบบ
รำยเดือ น (Subscription Video on Demand: SVOD) ซึ่ง ลูก ค้ ำ สำมำรถรับ ชมคอนเทนต์ได้ อ ย่ำ งไม่จำกัด เริ่ ม ต้ น
เดือ นละ 250 บำท และมีโปรโมชั่น สำหรับ กำรสมัค รสมำชิก แบบระยะยำว หรื อ จัด กิจ กรรมทำงกำรตลำดร่ ว มกับ
พันธมิตร
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บริ ษัทเป็ นพันธมิตรกับค่ำยภำพยนตร์ ชนน
ั ้ ำ หรื อผู้ผลิตผลงำนคุณภำพต่ำงๆ ทังในประเทศ
้
ได้ แก่ สหมงคลฟิ ล์ม ,
M Picture, Golden A, กำร์ ตูนคลับ, Amigo และต่ำงประเทศ ได้ แก่ ทำงยุโรป-อเมริ กำ STX., Lotus Media , MGM
International Television Distribution Inc., ทำงเกำหลี SBS, JTBC, CJ Entertainment, MBC ทำงจีน ฮ่อ งกง
และญี่ ปุ่ น BEIJING IQIYI SCIENCE, Media Qiuz, China Huace Film & TV, Gaga Corporation, Universe Films
และผู้ให้ บริ กำรสำรคดีทั่วโลกจำก National Geographic, IMG ฯลฯ
สำหรับ ธุร กิจ ด้ ำ นภำพยนตร์ บริ ษัท ยัง คงดำเนิน กำรจัด หำภำพยนตร์ ต่ำ งประเทศ และผลิต ภำพยนตร์ ไทย
คุณภำพ ในนำม ค่ ายโมโน ฟิ ล์ ม เพื่อนำเข้ ำฉำยในโรงภำพยนตร์ และบริ หำรลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ที่มีให้ เกิดประโยชน์
และสร้ ำงรำยได้ จำกหลำยแพลตฟอร์ ม ตั ้งแต่ทำงออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MonoMax ทำงทีวีผ่ำนช่อง
MONO29 และขำยสิท ธิ์ไปยังต่ำ งประเทศ โดยธุรกิจ มีรำยได้ ท ำงตรงจำกผู้ชมในโรงภำพยนตร์ และกำรเป็ น ผู้จัดหำ
แบ่งสิท ธิ์ (Sublicense) ต่อ ไปยัง หน่ว ยธุรกิจในเครื อ ทัง้ นี ้ ปี 2563 บริ ษัทเน้ น ภำพยนตร์ ที่ต รงกลุ่ม ลูก ค้ ำ ของบริ ษัท
มำกขึน้ โดยได้ มีกำรนำภำพยนตร์ ต่ำงประเทศเข้ ำฉำยในโรงภำพยนตร์ รวม 7 เรื่ อง ดังนี ้
ภาพยนตร์ ต่างประเทศที่เข้ าฉายปี 2563
IP MAN 4 : The Finale – ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล
Guns Akimbo – โทษที มือพี่ไม่ว่ำง
Greenland – นำทีระทึก...วันสิ ้นโลก
Horizon Line – นรก..เหินเวหำ

My Spy – พยัคฆ์ร้ำย สปำยแสบ
Black Water : Abyss – กระชำกนรก โคตรไอ้ เข้
Come Away – ปี เตอร์ แพน กับ อลิซ ตะลุยแดนมหัศจรรย์

3. ธุรกิจให้ บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ ครบวงจร (Online Business Intelligence)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทให้ บริ กำรออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร ด้ วยทีมงำนที่มีศกั ยภำพ ที่ผลักดันผลงำนออนไลน์มำกว่ำ 20 ปี
ผ่ำนสื่อออนไลน์ที่แข็งแกร่ ง ในนำม MThai ผู้นำสื่อสังคมออนไลน์คุณภำพที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็ นที่ร้ ู จักในฐำนะ
Branded Influencer ด้ ำนกำรนำเสนอข่ำวสำรออนไลน์ที่ “ชัดเจน เที่ยงตรง” เน้ นรู ปแบบกำรนำเสนอข้ อมูลที่ถูกต้ อง
เข้ ำใจง่ำย และตรงประเด็น ผ่ำนช่องทำงโซเชีย ลมีเดีย ได้ แก่ Facebook : MThaidotcom และ Twitter : Mthai ที่มี
ผู้ติดตำมรวมกว่ำ 3 ล้ ำนรำย โดยมีรำงวัลกำรัน ตี อำทิ ปี 2563 ได้ รับ รำงวัลดีเ ด่นสื่อมวลชนด้ ำนภัยพิบัติสึนำมิ
โดยศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ ำนภัยพิบตั ิ ไทยพีบีเอส และ ปี 2562 ได้ รับรำงวัล Best Brand Performance on Twitter
ในงำน Thailand Zocial Awards
ประกอบกับ หน่ว ยกำรตลำดออนไลน์ และหน่ว ยกลยุท ธ์ ด้ ำ นอีเ ว้ น ท์ (Event) บริ ษ ัท ได้ ใ ห้ บ ริ ก ำร วำงแผน
ออกแบบ สร้ ำงสรรค์สื่อทำงกำรตลำดแบบองค์รวม ให้ กับธุรกิจในเครื อ และพันธมิตรที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำและบริ กำร
ต่ำงๆ ทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน ด้ วยควำมเข้ ำใจในกำรบริ หำรสื่อแนวใหม่ (New Media) ของทุกแพลตฟอร์ ม ทำให้
สำมำรถตอบสนองกำรทำกำรตลำดแก่ลูกค้ ำทัง้ แบบออนไลน์ ตั ้งแต่กำรออกแบบ วิเครำะห์ข้อมูล สรรหำเทคโนโลยี
ใหม่ๆมำใช้ และกำรสื่อสำรทำงออนไลน์ รวมถึงกำรตลำดในรู ปแบบออฟไลน์เชิงกิจกรรม (Event Marketing) และ
กิจกรรมสร้ ำงสรรค์สังคม (CSR) โดยมีรูปแบบกำรทำรำยได้ ดังนี ้
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• โฆษณำออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
• กิจกรรมอีเว้ นท์ ที่มีรำยได้ จำกผู้สนับสนุน ได้ แก่ กิจกรรมประกวดหนังสั ้น โครงกำร อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6
ภำยใต้ หวั ข้ อ“CYBERBULLYING?” ร่ วมกับสำนักงำน กสทช. และ กิจกรรมประกวดหนังสั ้น ไทยดี มีมำรยำท ปี 2 ร่ วมกับ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม เป็ นต้ น
4. ธุรกิจคอมเมิร์ซ (Commerce Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ น ผู้จ ัด จำหน่ำ ยสิน ค้ ำ และบริ ก ำร ในรู ป แบบทีวีโฮม ช้ อ ปปิ ง้ และออนไลน์ ภำยใต้ ชื่อ 29Shopping ซึ่ง มี
สินค้ ำให้ เลือกหลำกหลำยครอบคลุม ในทุกประเภทสินค้ ำ เป็ นสินค้ ำที่มีคุณภำพได้ มำตรฐำน ซึ่งมีทัง้ สินค้ ำทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ สั่งซื ้อสินค้ ำได้ สะดวกผ่ำน Call Center 02 – 100 – 7066, เว็บไซต์ 29shopping.com และทำง Social
Network อย่ำง เฟซบุ๊ก, ไลน์, อินสตำแกรม สะดวกสบำยมีบริ กำรจัดส่งสินค้ ำฟรี ทั่วประเทศ มีกำรรับประกันสินค้ ำ
สำมำรถคืนสินค้ ำได้ และมีบริ กำรหลังกำรขำยที่ติดต่อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
บริ ษ ัท ใช้ ช่อ งทำงกำรโปรโมทสิน ค้ ำ ผ่ำ นช่อ ง MONO29 เป็ น หลัก นำเสนอรำยกำรโฆษณำในรู ป แบบกำร
แนะนำสิน ค้ ำ คุณ สมบัติของสิน ค้ ำ และกำรแสดงกำรใช้ งำนที่สอดคล้ องกับ ไลฟ์ สไตล์ก ำรใช้ ชีวิตป ระจำวัน รวมถึง
นำเสนอสินค้ ำลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพื่อสอดคล้ องกับภำพลักษณ์ ของช่อง MONO29 อำทิ สินค้ ำ Marvel, Harry Potter
ปี 2563 ขยำยเข้ ำสู่ช่องทำง มำร์ เก็ต เพลส (Marketplace) ที่เป็ น ที่ร้ ู จัก อำทิ Shopee, Lazada, JD.com เพื่อขยำย
ฐำนลูกค้ ำ และเข้ ำเป็ นพันธมิตรกั บคู่ค้ำธุรกิจทีวีโฮมช้ อปปิ ง้ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ ำให้ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์ (Master Content Provider)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เป็ นผู้ให้ บริ กำรผลิตและจัดหำคอนเทนต์ คุณภำพทั ้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้ บริ กำรบนกล่อง 3BB GIGATV
โมโน เน็กซ์ ลงนำมเป็ นพันธมิตรร่วมกับ บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) ผู้ให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูง
3BB และ บริ ษัท KT Corporation ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมอันดับ 1 ในประเทศเกำหลีใต้ เพื่อส่งเสริ มกำรให้ บริ กำร
กล่องดูทีวีอนั ทันสมัย ตอบสนองครบทุกควำมบันเทิง คุณภำพคมชัดไม่สะดุด บนโครงข่ำย Fiber Optic คุณภำพสูงของ
3BB ซึ่งมีฐำนลูกค้ ำอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์กว่ำ 3.3 ล้ ำนรำย
จำกประสบกำรณ์ ด้ำนกำรผลิตและจัดหำคอนเทนต์ทัง้ ไทยและต่ำ งประเทศ เพื่อเผยแพร่ ภำพยนตร์ และซีรี ส์
สู่ผ้ ชู มมำกว่ำ 7 ปี ในธุรกิจสื่อทีวี และสตรี มมิ่ง ประกอบกับควำมสัมพันธ์อนั เหนียวแน่นระหว่ำงบริ ษัทกับสตูดิโอชั ้นนำ
ระดับโลก บริ ษัทจึงได้ รับควำมไว้ วำงใจในฐำนะ Master Content Provider (MCP) เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งด้ ำน
คอนเทนต์ และจัดวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดด้ ำนคอนเทนต์ ให้ และผลักดัน 3BB GIGATV เพื่อตอบโจทย์ควำมต้ องกำร
ของกลุ่ม ผู้บ ริ โภคให้ ม ำกที่สุด โดยเป็ น ผู้สนับ สนุน กำรติด ต่อ กับ พัน ธมิต รรำยใหญ่ ๆ อำทิ HBO GO, สตูดิโอชัน้ นำ
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ในต่ำงประเทศรำยอื่นๆ และผู้ให้ บริ กำรคอนเทนต์ประเภทต่ำงๆ เพื่อจัดหำเนื ้อหำพรี เมียมและเข้ ำถึงลูกค้ ำ 3BB ในเมือง
และต่ำงจังหวัด อำทิ ช่องรำยกำรจำกต่ำงประเทศ ช่องเคเบิลทีวี ภำพยนตร์ และซี รีส์จำกเอเชียและฮอลลีวูด ภำพยนตร์
และละครไทย กีฬำ กำร์ ตูนและครอบครัว ช้ อปปิ ง้ รำยกำรเพลง ข่ำว สำรคดี และอื่นๆ โดยเริ่ มให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ 3BB
ภำยใต้ กล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 ซึง่ ลูกค้ ำสำมำรถเลือกชมช่องพรี เมียมได้ มำกกว่ำ 30 ช่อง
รวมถึงช่องที่ท ำงโมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ เป็ นผู้ผลิตเอง รวม 6 ช่อง ได้ แก่ “โมโน พลัส” (Mono Plus),
ช่อง “โมโน ยี่สิบเก้ ำ มิวสิค สเตชัน่ ” (Mono29 Music Station) ช่อง “ทรี บีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรี บีบีสปอร์ ตวัน”
(3BB Sports 1) ช่อง “รัช สตอรี่ ” (Rush Stories) และช่อง “อลัวร์ ” (A’lure) ฯลฯ โดยธุรกิจมีรำยได้ จำกส่วนแบ่งจำก
กำรเป็ นพันธมิตร และจำกกำรผลิตช่องโทรทัศน์ให้ กับ 3BB
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
สำหรับธุรกิจสื่อและกำรให้ บริ กำรคอนเทนต์ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำและจัดหำคอนเทนต์ที่มีควำม
น่ำสนใจ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมุ่งเน้ นควำมเชี่ยวชำญด้ ำนคอนเทนต์บนั เทิง ภำพยนตร์ และซีรีส์ บริ ษัทมีกำรจัดหำและซื ้อ
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่ำงๆ ทั ้งจำกในและต่ำงประเทศ บริ ษัทเป็ นพันธมิตรกับค่ำยสตูดิโอชั ้นนำต่ำงประเทศ ทั ้งฝั่ งอเมริ กำ
ยุโรป และเอเซีย รวมถึงผู้ให้ บ ริ ก ำรคอนเทนต์รำยอื่น ๆ ในประเทศไทย ทัง้ นี ้ ยังมีส่ วนที่ท ำงโมโน เน็ก ซ์ และบริ ษัท
ในเครื อ เป็ นผู้ผลิต เอง อำทิ ทีมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ช่อง โมโนทเวนตี ้ไนน์ (MONO29) ทีมผลิตซีรีส์ โมโน ออริ จินอล
(Mono Originals) ทีมผลิตคอนเทนต์ของ MThai โดยบริ ษัทมีกำรคัด เลือกบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำ น
ในสำยงำนเข้ ำ มำร่ ว มงำน และส่ง เสริ ม กำรพัฒ นำบุค ลำกรในทุก ด้ ำ น รวมถึง กำรจ้ ำ งบริ ษัท ภำยนอกเพื่อ ให้ ผลิต
คอนเทนต์ต่ำงๆ ทำให้ คอนเทนท์มีควำมหลำกหลำยและตอบสนองในทุกควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค
จำกกำรที ่บ ริ ษ ัท น ำเสนอผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ำรซึ ่ง เป็ น คอนเทนท์ผ่ำ นสื่อ ช่อ งทำงต่ำ งๆ ได้ แ ก่ คอมพิว เตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมำร์ ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอร์ เน็ตทีวี และอุปกรณ์สื่อสำรอันทันสมัยอื่นๆ บริ ษัทได้ มีกำรจัดหำ
อุปกรณ์เครื่ องมือ และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรเชื่ อมต่อและส่งข้ อมูลให้ กับลูกค้ ำ โดยคำนึงถึงควำม
ปลอดภัย เสถีย รภำพของระบบ และควำมรวดเร็ วในกำรให้ บ ริ กำร รวมถึงมีทีม เทคนิค และทีม IT ที่ด ูแ ลด้ ำนระบบ
ตลอดเวลำ
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ ดำเนินธุรกิจต่ำงๆ ภำยใต้ นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร ประเมิน ติดตำม และ
ควบคุมควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ซึง่ มีหน้ ำที่รำยงำนสถำนะ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ ควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท มีดงั นี ้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจ และการระบาดของโควิด - 19
ภำพรวมของธุ ร กิ จ ที วี ในปี 2563 ด้ ว ยสถำนกำรณ์ ระบำดของไวรั สโควิ ด -19 ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ สังคม และ
เศรษฐกิจโดยรวมของทังในประเทศ
้
และทัว่ โลก ธุรกิจต่ำงๆ ได้ รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจทีวีที่งบกำรลงโฆษณำทีวีลดลง
อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ำรปรั บ ตัว เพื่ อ ให้ ทัน ต่ อ ควำมเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ น้ โดยได้ มี ก ำรปรั บ โครงสร้ ำงธุ รกิ จ
โครงสร้ ำงองค์ ก ร มี ก ำรย้ ำ ยที่ ตัง้ ส ำนัก งำนไปยังพื น้ ที่ ข องบริ ษั ท เองที่ MONO29 Studio ถนนชัย พฤกษ์ ตัง้ แต่ เดื อ น
มิถนุ ำยน โดยจัดให้ เป็ น Co-working Space ซึง่ ไม่กำหนดที่นงั่ แบบถำวร เป็ นกำรลดค่ำเช่ำ พื ้นทีส่ ำนักงำน และสอดคล้ อง
กับ New Normal รวมทังใช้
้ Application ในกำรแจ้ งข่ำวสำร ระบุจำนวนทีน่ งั่ เพื่อควบคุมจำนวนพนักงำนในสำนักงำนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด วำงนโยบำยกำรปฏิบตั ิตวั สอดคล้ องกับข่ำวสำรกำรระบำดในเขตพื ้นที่ กำร
ปฏิบัติแผนต่ำงๆ หำกมีผ้ ูติดเชื ้อในแผนกใดแผนกหนึ่ง (ปั จจุบัน ยังไม่มีพนักงำนติดเชือ้ โควิ ด-19) และปรั บตัวด้ วยกำร
Work from Home และกำรประชุมแบบ e-meeting เป็ นหลัก ซึ่งทำให้ บริ ษัทลดค่ำใช้ จ่ำยได้ เป็ นอย่ำงมำก และเฝ้ำระวัง
กำรระบำดโควิด-19 ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจทีวี
นอกจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมทีวี แล้ วกำรระบำดของโควิด-19 ก็มีผลกระทบเชิงลบอย่ำงมำก ทำให้ รำยได้
โฆษณำทีวีลดลง นอกจำกนี ้ก็ยงั เกิดผลกระทบระดับโลกทำให้ หนัง และซีรีส์ต่ำงประเทศหลำยเรื่ องหลำยค่ำยต้ องหยุดกำร
ผลิต ชั่ว ครำว บริ ษัท จึง ได้ ป รั บ แผนกำรขำย แผนส่ง เสริ ม กำรขำยต่ ำ งๆ เพื่อ ช่ว ยพัน ธมิต รกำรค้ ำ ให้ ห ลำยรู ป แบบ
เต็มศักยภำพของสื่อทัง้ หมดในเครื อ รวมถึงเสริ มกลยุทธ์ กำรปรับผังรำยกำรของช่อง MONO29 ด้ วยกำรเพิ่มสัดส่วน
คอนเทนต์ไทย และซีรีส์เอเชียรวมถึงกำรปรับคอนเทนต์ข่ำวเพิ่มควำมเข้ มข้ นขึ ้นทำให้ ควำมนิยมของผู้ชม (เรตติ ้ง) เพิ่มขึ ้น
และมีฐำนคนดูกลุ่มอำยุ 25 - 35 ปี ขึน้ ไปเพิ่มมำกขึน้ อีกด้ วย อย่ำงไรก็ตำม ช่อง MONO29 ยังคงควำมเป็ นช่องหนังดี
ซีรีส์ดงั จำกรอบโลก (ด้ วยอัตรำส่วน 60% ของผังรำยกำรรวม) ซึ่งปั จจุบนั ครองเรตติ ้งอันดับ 3 ของทีวีดิจิตอลไทยได้ อย่ำง
เหนียวแน่น
1.3 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
ประเทศไทยมีกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตมือถือในมำตรำฐำน 4G มำแล้ วเป็ นเวลำ 5 ปี ซึ่งก่อให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของ
รู ป แบบผลิตภัณ ฑ์ ทำงกำรสื่อสำรอย่ำ งหลำกหลำย และกำลัง เข้ ำ สู่ยุค เทคโนโลยี 5G ที่จ ะสำมำรถใช้ ได้ ในวงกว้ ำ ง
ต้ นปี 2564 ประกอบกับสถำนกำรณ์โรคระบำด ทำให้ พฤติกรรมกำรใช้ ชีวิตเปลี่ ยนแปลงไป กำรล็อกดำวน์ทำให้ เกิดวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ New Normal ที่ต้องทำงำนจำกที่บ้ำน กำรเว้ นระยะห่ำงทำงสังคม กำรแสวงหำข้ อมูล ข่ำวสำรและควำม
บันเทิงจำกสื่อดิจิตอล ทำให้ แพลตฟอร์ มวิดีโอในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content เป็ น
รูปแบบที่ผ้ บู ริโภคหันมำสนใจเพิ่มขึ ้น แทนกำรชมภำพยนตร์ จำกโรงภำพยนตร์ และทำงโทรทัศน์ ทำให้ ผ้ ชู มหันไปชมผ่ำน
ออนไลน์เพิ่มมำกขึ ้น
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แม้ ว่ำพฤติกรรมและควำมนิยมของผู้บริโภคมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ วตำมกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
(Disruptive Technology) บริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ งเรื่ อ งนี ม้ ำโดยตลอด โดยเฉพำะช่ อ ง MONO29 ได้ ให้ ค วำมส ำคัญ กั บ
แพลตฟอร์ มทำงออนไลน์มำแต่เริ่ มแรกที่เปิ ดช่อง ผู้ชมสำมำรถชมช่อง MONO29 ได้ ทงจำกเว็
ั้
บไซต์ อินเทอร์ เน็ตทีวีและ
แอปพลิเคชั่น และต่อมำได้ ต่อยอดมำเป็ นธุรกิจวิดีโอออนดีม ำนด์ ในบริ กำร MonoMax ซึ่งในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษั ทได้ ท ำ
กำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเชื่อว่ำกำรรับชมทีวีจะปรับรูปแบบไปสู่กำรเป็ นอินเทอร์ เน็ตทีวีมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ บริษัท
ยัง ได้ ข ยำยธุ รกิ จโฮมช้ อปปิ ง้ (29Shopping) เพื่ อ ตอบรั บ พฤติ ก รรมกำรซือ้ สิ น ค้ ำ ที่ ให้ ค วำมสนใจเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ ำ ผ่ ำ น
แพลตฟอร์ ม TV Home Shopping หรื อช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ มำกขึ ้น บริ ษัทได้ วำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรให้ ลกู ค้ ำสำมำรถ
เข้ ำถึงได้ ง่ำย สะดวกสบำย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ กำรจัดส่งสินค้ ำถึงปลำยทำงพร้ อมกำรรับประกัน
สินค้ ำ หรื อสำมำรถโทรสอบถำมได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง บริษัทฯ ป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดขึ ้นด้ วยกำรเชื่อมโยงช่องทำงออฟไลน์
มำสู่ออนไลน์ เพื่อเข้ ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในทุกช่องทำง
1.4 ความเสี่ยงจากการมีค่ แู ข่ งแพลตฟอร์ มสตรีมมิ่งทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ
ธุรกิจวิดีโอออนดีมำนด์ (Video on Demand : VOD) ได้ รับควำมนิยมเป็ นอย่ำงสูงในปี ที่ผ่ำนมำ ส่ งผลให้ มีกำร
แข่งขันรุนแรง รวมถึงมีแบรนด์จำกต่ำงชำติเข้ ำมำเป็ นผู้เล่นหลักในประเทศไทย ทังจำกฝั
้
่ งอเมริ กำและจี น รวมทัง้ สตูดิโอ
ภำพยนต์ต่ำงประเทศ เริ่มผันตัวมำสร้ ำงแพลตฟอร์ มของตนเอง และผลิตคอนเทนต์ของตนเองแบบ Exclusive
บริ ษัทอยู่ในฐำนะผู้เล่นในประเทศภำยใต้ แบรนด์ MonoMax ซึ่งเป็ นผู้ให้ บ ริ กำร Online Movie Streaming
เจ้ ำแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้ บ ริ ก ำรชมภำพยนตร์ ออนไลน์ แบบถูกลิข สิท ธิ์ ด้ ว ยกลยุท ธ์ ในกำรเป็ น แพลตฟอร์ ม ที่
เข้ ำใจควำมต้ องกำรของลูกค้ ำชำวไทยอย่ำงแท้ จริ ง (Understand Local Taste) มีคอนเทนต์จำกทังในและต่
้
ำงประเทศ
มำกกว่ำ 20,000 ชัว่ โมง ทังภำพยนตร์
้
และซีรีส์ในรูปแบบ 2 ภำษำ มีพำกย์ไทยครบทุกเรื่ อง
บริษัท ใช้ กลยุทธลดควำมเสี่ยงด้ วยกำร
• มีพนั ธมิตรด้ ำนคอนเทนต์ที่หลำกหลำย
• สร้ ำงคอนเทนต์ หรื อ มีพนั ธมิตรร่วมลงทุน คอนเทนต์ไทย
• เป็ นพันธมิตรกับแพลตฟอร์ มอื่นๆ ได้ เพื่อกำรค้ ำร่วมกัน ได้ แก่ HBO GO
• มีพนั ธมิตรในกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ได้ แก่ 3BB
โดยกลยุทธที่สี่นัน้ ได้ เข้ ำร่ วมเป็ น พันธมิตรกับ บริ ษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) หรื อ “3BB”
เสนอบริ ก ำรวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง ร่ ว มกั บ แพ็ ก เกจอิ น เทอร์ เ น็ ต หลัก โดยในเดื อ นมี น ำคม 2563 ได้ เ ปิ ด ตัว แพ็ ก เกจ
“3BB GIGATainment” ภำยใต้ แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดงั ระดับเวิลด์คลำสบน HBO GO MonoMax” และบริษัทยังมีโอกำส
ได้ เข้ ำ ช่ ว ยจัด หำคอนเทนต์ แ ละกำรตลำดให้ กั บ 3BB ในกำรเปิ ด ตัว กล่ อ ง “3BB GIGATV” ที่ เปิ ด ตัวในปลำยเดื อ น
พฤศจิกำยน 2563 และบริ ษัทมีแผนที่จะเข้ ำไปบริ หำรคอนเทนต์ให้ 3BB กว่ำ 30 ช่อง โดยเครื อโมโนเป็ นผู้ผลิตเอง 6 ช่อง
ทำให้ บริษัทได้ เปรี ยบคู่แข่งมำกขึ ้นด้ วยกลยุทธ์กำรบริหำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทังด้
้ ำนกำรจัดซื ้อ
กำรผลิต กำรตลำด และกำรบริ หำรต้ นทุน ทำให้ คอนเทนต์สำมำรถใช้ ประโยชน์และสร้ ำงรำยได้ จำกหลำยช่องทำง ทังกำร
้
ฉำยในโรงภำพยนตร์ ฉำยผ่ำนช่อง MONO29 ผ่ำนแอปพลิเคชัน MonoMax หรื อขำยลิขสิทธิ์ไปยังต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้
ยังสำมำรถให้ บริกำรบนกล่อง “3BB GIGATV อีกด้ วย
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1.5 ความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย ทาให้ ส่ อื โฆษณาแบบ Display Ads. ลดลง
ธุรกิจสื่อออนไลน์ ของบริ ษั ทฯ ที่มีรำยได้ หลักจำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads ซึ่งได้ รับผลกระทบจำก
พฤติกรรมของผู้ใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตในด้ ำนต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมเทคโนโลยีในปั จจุบนั ประกอบกับกำรเติบโตใน
อัตรำสูงของโซเชียลมี เดีย บริ ษัทฯ จึงได้ ปรับกลยุทธ์ กำรดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้ นกำรเป็ นสื่อออนไลน์ที่แ ข็งแกร่ งผ่ำนทำง
MThai และทีมครี เอทีฟออนไลน์ รุกในทุกแพลตฟอร์ มนิวมีเดีย และให้ บริ กำรวำงแผนและสร้ ำงสรรค์ผลงำนสื่อสำรแบบ
องค์รวม (Holistic Communications) ให้ กับแบรนด์เจ้ ำของสินค้ ำ ทำงำนร่ วมกับเอเยนซีโฆษณำ และหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำงๆ อำทิ ร่ วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน
กสทช.) จัดโครงกำร“อัปคลิปพิชิตแสนปี 6”ภำยใต้ หัวข้ อ “CYBERBULLYING?” เพื่ อสนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ เยำวชน
นักเรี ยน นักศึกษำและบุคคลทัว่ ไป ได้ แสดงควำมคิดสร้ ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรผลิตคลิปหนังสั ้นเชิงส่งเสริมสังคม
เป็ นต้ น
1.6 ความเสี่ยงจากปั ญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ภำพยนตร์ เป็ นหนึ่งในคอนเทนต์หลักสำหรับกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท โมโน ดังนัน้ ควำมเสี่ยงหลัก
ยังคงเป็ นเรื่ องของปั ญ หำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ยังคงมีเว็บไซต์ผิดกฏหมำยเปิ ด ให้ บ ริ กำรชมภำพยนตร์ ออนไลน์ แบบ
ผิดลิขสิทธิ์ บริ ษัทได้ มีกำรวำงแนวทำงกำรป้องกันไว้ 2 แนวทำงคือ 1. System Control โดยกำรนำระบบ DRM (Digital
Right Management ) ใช้ ในกำรควบคุมเข้ ำถึง Content คือ เทคโนโลยีที่ใช้ สำหรับควบคุมกำรเข้ ำถึงและกำรใช้ งำนข้ อมูล
โดยระบบต้ องมีกำรเข้ ำรหัส ไม่ว่ำจะเป็ น Content ไฟล์ภำพ ไฟล์เสียง พร้ อมกับกำรกำหนดสิทธิ์กำรใช้ งำน Content
ให้ เฉพำะผู้ที่มีสิทธิ์ได้ ใช้ เท่ำนัน้ และป้องกันกำรคัดลอก Content ซึ่งปั จจุบันได้ เริ่ มดำเนิน กำรพัฒนำระบบ DRM เพื่อ
เข้ ำมำป้องกันกำรเข้ ำถึง และคัดลอก Content ที่เรำได้ สิทธิ์ และทำกำรเผยแพร่ในบริกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว สำมำรถครอบคลุม
ระบบปฎิบตั ิกำรต่ำงๆ ได้ แก่ Website, iOS และ Android และ 2. แนวทำงกำรดำเนินกำรกับเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดย
ได้ จดั ตั ้งทีมงำน และหน่วยงำนกฎหมำย ในกำรมอนิเตอร์ ตรวจสอบเว็บไซต์ หรื อผู้ที่ นำ Content อันเป็ นสิทธิของเรำนำไป
เผยแพร่ โดยที่ไม่ได้ รับอนุญำต ซึง่ หำกพบว่ำมีกำรละเมิดสิทธิ์ดงั กล่ำวของบริษัท โดยนำไปให้ บริกำรในเว็บ หรื อเผยแพร่ใน
อินเทอร์ เน็ต จะมีกำรติดต่อไปเพื่อแจ้ งให้ ทำกำรงดเผยแพร่ ภำพยนตร์ ทันที ทัง้ นีร้ วมถึงกำรแจ้ งควำมเพื่อดำเนินคดี กับ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ พร้ อมทัง้ ทำเรื่ องขอให้ ศำลมีคำสั่งปิ ดกัน้ เว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ของบริ ษัท ผ่ำน
กรมทรัพย์สินทำงปั ญญำ และกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.7 ความเสี่ยงในด้ านการจัดการความปลอดภัยในการใช้ ข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบรักษาข้ อมูล
ส่ วนบุคคล
เทคโนโลยีที่ปรับตัวอย่ำงรวดเร็ วจะทำให้ เกิดเป็ นข้ อได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังในเรื่ องกำร
รั่วไหลของข้ อมูล และกำรเจำะระบบ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคมต้ องบริหำรจัดกำรข้ อมูลต่ำงๆ ในระบบ
อย่ำงเหมำะสมและเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย เพื่อให้ มั่นใจว่ำข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ เสียจะได้ รับกำร
ปกป้องสูงสุด รวมถึงกำรรั่วไหลของข้ อมูลส่วนบุคคล ส่งผลเสียต่อควำมน่ำเชื่อถือของระบบควำมปลอดภัยของฐำนข้ อมูล
รวมทัง้ ภำพลัก ษณ์ ข องบริ ษัท ฯ และกำรเงิน ดัง นัน้ กำรดูแ ลระบบรั ก ษำควำมปลอดภัย ของฐำนข้ อ มูลอย่ำ งรั ด กุม
จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง
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บริษัทฯ มีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้ อมูลด้ วยกำรแยกข้ อมูลทำงธุรกิจและไฟล์ภำพยนตร์ ต่ำง ๆ ไว้ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ แบบปิ ดที่อินเทอร์ เน็ตภำยนอกไม่สำมำรถเข้ ำถึงได้ รวมทัง้ ควบคุมสิทธิ์กำรเข้ ำถึงห้ องดังกล่ำวตำมอำนำจ
หน้ ำที่ที่เหมำะสมเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้ บริ ษัท ยังได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษัท ที่ป รึ กษำด้ ำนกำรวำงระบบป้ องกัน กำรเจำะระบบจำก
ภำยนอก เพื่อยกระดับมำตรกำรด้ ำนควำมปลอดภัยของข้ อมูลอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Security Policy)
และนโยบำยคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยมีระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำหรับข้ อมูลส่วนตัวและสำรสนเทศ จัดให้ มี
ขันตอนหรื
้
อวิธีปฏิบตั ิเพื่อรองรับให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่ได้ กำหนดไว้ มีระบบติดตำมกำรปฏิบตั ิง ำนของเจ้ ำหน้ ำที่
ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยอย่ำงเคร่ งครัด และต้ องแจ้ งหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยเร็ ว เมื่อมีกรณีที่ส่งผลกระทบต่อกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย ด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ มีนัยสำคัญ อีกทัง้ บริ ษัท ฯ ได้ สร้ ำงควำมตระหนักรู้ ให้ แก่พนักงำนในเรื่ อ ง
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจและควำมรับผิดชอบในกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ โดยสื่อสำรนโยบำยให้ แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้ องอย่ำงทัว่ ถึง เพื่อให้ สำมำรถปฏิบตั ิตำมได้ เช่น จัดกำรฝึ กอบรม เป็ นต้ น
2. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คอนเทนต์ หลักของธุรกิจในกลุ่มบริ ษัท โมโนคือภำพยนตร์ และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ ซึ่งในกำรท ำสัญ ญำซือ้
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศจะกำหนดเป็ นเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ ทำให้ มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ย น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ยำกต่อกำรคำดเดำ เนื่องจำกมีปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเคลื่ อนไหวของอัต รำ
แลกเปลี่ ย น ทัง้ ปั จจัย พื น้ ฐำนทำงเศรษฐกิ จ ภำยในประเทศ นโยบำยกำรเงิน และกำรคลัง ภำวะเศรษฐกิ จ โลก กำร
คำดกำรณ์และกำรเก็งกำไร เสถียรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ และเมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ก็จะส่งผลให้ เกิดกำไรหรื อขำดทุนได้ แม้ ว่ำกำรควบคุมควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนจะไม่สำมำรถทำได้ แต่ทำงบริษัท
ได้ ดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ย นนี ้ ด้ วยกำรทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ ำ (Forward FX) ให้ สอดคล้ องกับแผนกำรจัดซื ้อระหว่ำงประเทศ และกำรชำระเงินต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นกำรใช้ เครื่ องมือ
ป้องกันควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ทำให้ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้ นทุนได้ อย่ำงแม่นยำยิ่งขึ ้น
3. ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ 64.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(ข้ อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎำคม 2563) ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่มำกกว่ำร้ อยละ 50 เป็ นเสียงข้ ำงมำก สำมำรถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ควบคุม นโยบำยและกำรบริ หำรงำนในบริ ษัทได้ ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดให้ ต้ องได้ รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
กำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำน กำรมอบอำนำจแก่กรรมกำรและผู้ บริ หำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมัติรำยกำร
ต่ำง ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ ำงบริ ษัทผู้ชำนำญกำรจำก
ภำยนอกที่เป็ นอิสระ และขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ถึงควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรของบริษัทและบริษัทย่อยทีใ่ ช้ ในกำรประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ ดงั นี ้
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
บำงส่ ว นติ ด ภำระค ำ้ ประกั น เงิ น กู้ ยื ม
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
251.61
เป็ นเจ้ ำของ
ระยะยำวจำกธนำคำร วงเงิน 519 ล้ ำน
2. อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร
289.82
เป็ นเจ้ ำของ
บำท
และสินทรัพย์เช่ำ
3. อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง และ
เครื่ องใช้ สำนักงำน

59.02

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

4. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

38.02

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

5. ยำนพำหนะ

13.59

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

6. สินทรัพย์ระหว่ำงติดตั ้ง
รวม

0.34
652.40

4.2 สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น เจ้ ำ ของลิ ข สิ ท ธิ์ เว็ บ ไซต์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ลิ ข สิ ท ธิ์
ภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ รำยละเอียดมีดงั นี ้
รายการ
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลง และวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำและงำนระหว่ำงผลิต
รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการตัดจาหน่ าย
(ล้ านบาท)
ตัดจำหน่ำยตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์
2.91
ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสญ
ั ญำ / ตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์
1,431.92
360.72

ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสญ
ั ญำ / ตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์

21.56

ตัดจำหน่ำยตำมอำยุสญ
ั ญำ / ตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์

223.68
2,040.79

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 32
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4.3 สัญญาที่สาคัญของบริษัท
4.3.1 สัญญาเช่ า
บริ ษัทและบริ ษั ทย่อยทำสัญ ญำเช่ำพืน้ ที่อำคำรเพื่อใช้ เป็ นที่ตัง้ สำนักงำนใหญ่ โดยทำสัญ ญำเช่ำกับบุค คลที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท โดยมีรำยละเอียดของสัญญำเช่ำ ดังนี ้
คู่สัญญา

สถานที่เช่ า

ระยะเวลาการเช่ า
จานวนปี ที่เช่ า
วันเริ่ม
2 ปี 9 เดือน
1-ต.ค.-60

วันสิน้ สุด
30-มิ.ย.-63

พืน้ ที่
(ตร.ม.)
98

1.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 501

2.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 502

10 เดือน

1-ก.ย.-62

30-มิ.ย.-63

91

3.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 505

2 ปี 9 เดือน

1-ต.ค.-60

30-มิ.ย.-63

100

4.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 508

2 ปี 9 เดือน

1-ต.ค.-60

30-มิ.ย.-63

138

5.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 509

2 ปี 9 เดือน

1-ต.ค.-60

30-มิ.ย.-63

119

6.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 510

2 ปี 11 เดือน 15 วัน

15-มิ.ย.-60

31-พ.ค.-63

94

7.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 511

10 เดือน

1-ก.ย.-62

30-มิ.ย.-63

119

8.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 512

10 เดือน

1-ก.ย.-62

30-มิ.ย.-63

119

9.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 513

2 ปี 9 เดือน

1-ต.ค.-60

30-มิ.ย.-63

103

10.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 517

10 เดือน

1-ก.ย.-62

30-มิ.ย.-63

35

11.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 5 ห้ อง 519

2 ปี 9 เดือน

1-ต.ค.-60

30-มิ.ย.-63

111

12.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 11

10 เดือน

1-ก.ย.-62

30-มิ.ย.-63

1,417

13.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 12 ห้ อง 1202B

2 ปี 10 เดือน

1-ก.ย.-60

30-มิ.ย.-63

260

14.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1404B

3 ปี

1-ก.ค.-60

30-มิ.ย.-63

110

15.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1401C

2 ปี 11 เดือน

1-ส.ค.-60

30-มิ.ย.-63

98

16.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 14 ห้ อง 1401 B

2 ปี 8 เดือน

1-พ.ย.-60

30-มิ.ย.-63

169

17.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 16

3 ปี

1-มิ.ย.-60

30-มิ.ย.-63

1,417

18.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 17

3 ปี

1-มี.ค.-60

29-ก.พ.-63

1,417

19.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 31

6 เดือน

1-ม.ค.-63

30-มิ.ย.-63

1,788

20.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ R1 ห้ อง UPS

3 ปี 1 เดือน 15 วัน

1-พ.ค.-60

15-มิ.ย.-63

53

21.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ R2 ห้ อง R201

6 เดือน 15 วัน

1-ธ.ค.-62

15-มิ.ย.-63

342

22.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ R2 ห้ อง R202

8 เดือน 15 วัน

1-ต.ค.-62

15-มิ.ย.-63

60

23.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P1 ห้ อง 1

2 ปี

1-ก.พ.-61

31-ม.ค.-63

21

24.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P3 ห้ อง 2

2 ปี

1-ส.ค.-61

31-ก.ค.-63

21

25.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P5 ห้ อง 9

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

12

26.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P5 ห้ อง 7

2 ปี

1-มิ.ย.-61

31-พ.ค.-63

15

27.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P8 ห้ อง 15

1 ปี 11 เดือน

1-ส.ค.-61

30-มิ.ย.-63

11

28.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P9 ห้ อง 18

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

21

29.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P9 ห้ อง 19

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

11

30.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ P9 ห้ อง 20

2 ปี

1-เม.ย.-61

31-มี.ค.-63

11

31.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชันดำดฟ้
้
ำติดตังจำนดำวเที
้
ยม

1 ปี 3 เดือน 15 วัน

15-มี.ค.-62

30-มิ.ย.-63

-

32.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

พื ้นที่ปิดป้ำยหน้ ำอำคำร

2 ปี 5 เดือน

1-ก.พ.-61

30-มิ.ย.-63

-

33.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชันดำดฟ้
้
ำ R 2 ติดตังคอล์
้ ยเย็น

2 ปี 3 เดือน

1-เม.ย.-61

30-มิ.ย.-63

8

34.

บริษัท พรี เมียม แอสเซท จำกัด

ชัน้ 4 ห้ อง 3

3 ปี

1-ก.ค.-62

30-มิ.ย.-65

11
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4.3.2

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

สัญญำให้ บริกำรเสริม
ประเภท SMS WAP
MMS และ VOICE

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

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

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

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

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

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

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

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 34
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4.3.3

สัญญาอื่นๆ
1) สัญญาออกอากาศทีวดี ิจติ อล
สัญญา

สัญญำใช้ บริกำร
ช่องสัญญำณดำวเทียมกับ
บมจ. ไทยคม

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช้ ออกอำกำศรำยกำรที วี ผ่ ำ น เริ่ ม วัน ที่ 20 ธั น วำคม 2563 และสิ น้ สุด วัน ที่
ด ำวเที ย ม ภ ำย ใต้ ช่ อ งสั ญ ญ ำ ณ 10 กันยำยน 2564 คู่สัญญำสำมำรถต่ออำยุ
KU-Band, C-Band
ได้ ตำมควำมตกลงร่วมกัน

สัญญำใช้ บริกำรรวม
เพือ่ ใช้ บริกำรรวมสัญญำณและบริ กำร เริ่ มวันที่ 20 ธันวำคม 2563 และสิน้ สุดวัน ที่
สัญญำณ กับบจก. ทีซี บรอด โครงข่ำยโทรทัศน์
10 กันยำยน 2564 คู่สัญญำสำมำรถต่ออำยุ
คำสติ ้ง
ได้ ตำมควำมตกลงร่วมกัน
สัญญำเช่ำใช้ บริกำรโครงข่ำย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้ คลื่น
ควำมถี่ภำคพื ้นดินในระบบ
ดิจิตอลประเภทมำตรฐำน
ควำมคมชัดปกติ

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

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

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

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

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ใบอนุญาต
ใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
และประกอบกิจกำรโทรทัศน์

รายละเอียดบริการ
ระยะเวลาสัญญา
เพื่ อ ให้ บ ริ กำรโทรทัศน์ ภำคพื น้ ดิ น ใน เริ่ ม วัน ที่ 25 เมษำยน 2557 และสิน้ สุด วัน ที่
ระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจ 24 เมษำยน 2572
ระดับชำติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบควำม
คมชัดปกติ ช่องรำยกำร 29 โมโน ทีวี

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 35

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ใบอนุญาต
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
ช่องโมโน พลัสกับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
ช่องโมโน 29 มิวสิค สเตชัน่ กับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
ช่องรัช สตอรี่ ส์ กับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
ช่องอลัวร์ ชำแนล กับ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
บัน ทึก ข้ อตกลงผลิ ตรำยกำร
เพื่ อ ออกอำกำศทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงกองทัพบก
ค ลื่ น ค ว ำ ม ถี่ 91.5 MHz.
ระบบ F.M.

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรก ระจำย เสี ย งห รื อ เริ่มวันที่ 25 มีนำคม 2559 และสิ ้นสุดวันที่
โทรทัศน์ช่องรำยกำรโมโน พลัส
24 มีนำคม 2564

เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรก ระจำย เสี ย งห รื อ เริ่มวันที่ 28 ตุลำคม 2563 และสิ ้นสุดวันที่
โทรทัศ น์ ช่ อ งรำยกำรโมโน 29 มิ วสิ ค 27 ตุลำคม 2564
สเตชัน่ (Mono29 Music Station)

เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรก ระจำย เสี ย งห รื อ เริ่มวันที่ 28 ตุลำคม 2563 และสิ ้นสุดวันที่
โทรทัศน์ช่องรำยกำรรัช สตอรี่ ส์ (Rush 27 ตุลำคม 2564
Stories)

เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรก ระจำ ย เสี ย งห รื อ เริ่มวันที่ 28 ตุลำคม 2563 และสิ ้นสุดวันที่
โทรทั ศ น์ ช่ อ งรำยกำรอลั ว ร์ ชำแนล 27 ตุลำคม 2564
(A’lure Channel)

เพื่ อ อ อ ก อ ำก ำ ศ ท ำงส ถ ำนี วิ ท ยุ เริ่มวันที่ 1 มกรำคม 2562 และสิ ้นสุดวันที่
กระจำยเสียง และดำเนินรำยกำรเพื่อ 31 พฤษภำคม 2563
โฆษณำเผยแพร่ ต่ อ สำธำรณชนเป็ น
ประจำทุกวัน

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 36

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

4) สัญญากรมธรรม์ ประกันภัยทรัพย์ สิน
ประเภท
กรมธรรม์

บริษัท
ประกัน

กรมธรรม์
บมจ.ทิพย
ประกัน
ประกันภัย
ควำมเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน

กรมธรรม์
บมจ.ทิพย
ประกัน
ประกันภัย
ควำมเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์ สินที่เอาประกันภัย

ทุน
ประกัน
(ล้ านบาท)

1. เฟอร์ นิเจอร์ สิ่ งตกแต่งติดตัง้ ตรึ งตรำ
ส่ วนต่ อ เติ ม ต่ ำงๆ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ ส ำนั ก งำน เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ ำ
ต่ำงๆ คอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย(SERVER)
คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อมอุ ป กรณ์ รวมถึ ง
ทรัพย์ สินอื่นๆทุก ชนิดที่เป็ นของผู้เอำ
ประกันภัยที่ใช้ สำหรับประกอบกิจกำร
- พื ้นที่เช่ำชัน้ 5,11,12,14,16,17,31,R2
อำคำรจัสมินฯ
- บ้ ำนเช่ำซอยโลตัส หมู่บ้ำนสี่ไชยทอง
- SERVER ที่ KSC อำคำรเจนี วำ ชั น้ 8
เมืองทองธำนี / JASTEL อำคำรจัสมินฯ
ชัน้ 5,6,8 / ช่อง 9 / NTT บำงนำ / INET
ตึกบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชัน้ 10 / สถำนี
วิทยุกระจำยเสียงยำนเกรำะ
2. สต๊ อ กสิ น ค้ ำและของรำงวัล หนังสื อ
เครื่ องใช้ สำนักงำนบริเวณพื ้นที่เช่ำ
- ห้ อ งเก็บ ของ อำคำรจัสมิ น ฯ ชัน้ PG,
P3, P5, P8, P9
1. สิ่ ง ปลู ก สร้ ำงตั ว อำคำร Studio (ไม่
รวมรำกฐำน), ส่ วนปรั บ ปรุ ง อำคำร,
สนำมกีฬำ, อำคำรสตูดิโอ และระบบ
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ
2. เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ ส่ ว น ต่ อ เติ ม ต่ ำ ง ๆ
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ สำนักงำน
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ำ ต่ำ งๆ คอมพิ ว เตอร์
แ ม่ ข่ ำย (SERVER) ค อ ม พิ วเต อ ร์
พร้ อมอุป กรณ์ รวมถึ งทรัพ ย์ สิ น อื่น ๆ
ทุกชนิดที่เป็ นของผู้เอำประกันภัยที่ใช้
สำหรับประกอบกิจกำร

ระยะเวลา
ประกันภัย

104.10 28 ธ.ค. 2562 28 ธ.ค. 2563

302.73 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564

ผู้เอา
ประกันภัย
บมจ.โมโน
เน็กซ์ จำกัด
และ/หรื อ บริษัท
ในเครื อ

บจก. โมโน
โปรดักชัน่

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ หน้ ำ 37

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้ องจำกบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
• เดือนมิถนุ ำยน 2558 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธิ์กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกีฬำ ในคดีแพ่งและคดีอำญำ
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2561 และวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้ อ่ำนคำพิพำกษำคดีแพ่ง
และคดีอำญำตำมลำดับ โดยได้ มีคำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2561 โจทก์ยื่นฎีกำคัดค้ ำนคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษทังคดี
้ แพ่งและ
คดีอำญำต่อศำลฎีกำ ต่อมำ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2562 และวันที่ 16 มิถนุ ำยน 2563 ศำลฎีกำได้ มีคำพิพำกษำ
คดีอำญำและคดีแพ่งยกฟ้องโจทก์ ตำมลำดับ คดีจึงเป็ นที่สนิ ้ สุด
รวมถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้ องจำกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
• เดือนสิงหำคม 2561 คดีฐำนละเมิดลิขสิทธิ์งำนวรรณกรรม ในคดีอำญำ โดยศำลทรัพย์สินทำงปั ญญำและกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศกลำงประทับรับฟ้องบริ ษัท และมีคำพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 โจทก์
ไม่ได้ ยื่นอุทธรณ์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด คดีจึงเป็ นที่สนิ ้ สุด
ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่ำจะไม่ได้ รับผลเสียหำยที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้ องดังกล่ำวข้ ำงต้ น จึง
ไม่ได้ บนั ทึกสำรองสำหรับหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้นไว้ ในบัญชี และมูลค่ำหนี ้สินที่อำจเกิดขึ ้น ไม่ได้ มีผลกระทบด้ ำนลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทหรื อบริษัทย่อยทีม่ ีจำนวนสูงกว่ำร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 รวมถึง ไม่มีกรณี
พิพำทอื่นใดทีม่ ีนยั สำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทหรื อบริษัทย่อย

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 5 ข้ อพิพำททำงกฎหมำย หน้ ำ 38

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั ้งสำนักงำน

:
:
:
:
:

ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสำร
จำนวนและชนิดของหุ้น
ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท**

:
:
:
:
:
:

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)*
MONO
6 มิถนุ ำยน 2556
0107555000040
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120*
ธุรกิจสือ่ และกำรให้ บริกำรคอนเทนต์ (Media and Content Business)
www.mono.co.th
(66) 2100 8100
(66) 2100 8101
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ ว
347,105,403.80
บำท
หุ้นสำมัญจดทะเบียนและชำระแล้ ว
3,471,054,038
หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
0.10
บำท

* จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563 และจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563
** ข้ อมูล ณ 31 ธันวำคม 2563

ข้ อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษทั
และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จากัด
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จากัด

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่จาหน่ าย
ได้ แล้ วทัง้ หมด

ธุรกิจให้ บริกำรออกแบบ
ธุรกิจออนไลน์ครบวงจร

12,270,000 หุ้น

ธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรีมมิ่ง

11,160,000 หุ้น

บริษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด
ถือหุ้น 100%

ธุรกิจสื่อทีวี

23,300,000 หุ้น

100%

29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จากัด

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO NEXT
และ/หรือบริษัทย่ อย
100%

29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101
ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสำคัญอื่น หน้ ำ 39

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจสื่อทีวี

170,000,000 หุ้น

บริษทั โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
ถือหุ้น 100%

ธุรกิจคอมเมิร์ซ

4,000,000 หุ้น

100%

ธุรกิจสนับสนุนด้ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

80,000 หุ้น

100%

หยุดดำเนินธุรกิจ

2,000,000 หุ้น

100%

อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

10,000 หุ้น

บมจ. โมโน เน็กซ์ จำกัด
ถือหุ้น 99% และ

29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

บริษัท โมโน ช้ อปปิ ้ ง จากัด

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO NEXT
และ/หรือบริษัทย่ อย

จานวนหุ้นที่จาหน่ าย
ได้ แล้ วทัง้ หมด

29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จากัด
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

บริษัทที่หยุดดาเนินกิจการ
บริษัท โมโน เรดิโอ จากัด
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

PT. Mono Technology Indonesia
rd

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

Mono Technology Hong Kong Limited

บริษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด
ถือหุ้น 1%
อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

25,000,000 หุ้น

100%

อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

270,000 หุ้น

100%

401 Jardine House, 1 Connaught Place,
Central, Hong Kong

บริษัท โมโน มิวสิค จากัด
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสำคัญอื่น หน้ ำ 40

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่จาหน่ าย
ได้ แล้ วทัง้ หมด

สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญ
โดย MONO NEXT
และ/หรือบริ ษัทย่ อย

อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

80,000 หุ้น

100%

อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี

500,000 หุ้น

100%

ชื่อบริษัท
และที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
บริษัทที่หยุดดาเนินกิจการ (ต่ อ)
บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จากัด
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

บริษัท ทีโมเมนต์ จากัด
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100
โทรสำร (66) 2100 8101

(เรียกชำระร้ อยละ 57.50)

บริษัทที่ชาระบัญชี
บริษัท โมโน สปอร์ ต เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด

ชำระบัญชีแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จากัด

ชำระบัญชีแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563

บริษัท โมโน เพลย์ จากัด

ชำระบัญชีแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563

บริษัท โมโน แอสโทร จากัด

ชำระบัญชีแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563

บริษัท ไทย โปรเฟชชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก จากัด (บริษัทร่ วมทุน)

ชำระบัญชีแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2563

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสำคัญอื่น หน้ ำ 41

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิง
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:

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

ผู้สอบบัญชี

:

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

ทีป่ รึกษำกฎหมำย

:

บริษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด
21 ซอยอำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ (66) 0 2693-2036
โทรสำร (66) 0 2693-4189

ส่วนที่ 1 หัวข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูสำคัญอื่น หน้ ำ 42

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว ณ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
หุ้นสำมัญจดทะเบียน และชำระแล้ ว
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ

:
:
:

347,105,403.80
3,471,054,038
0.10

บำท
หุ้น
บำท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 486,299,997.50 บำท และทุนชำระแล้ ว 347,105,403.80 บำท
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บำท
โดยกำรตัดหุ้นที่สำรองไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ MONO-W1 ซึ่งหมดอำยุเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 ทำให้
ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ วเป็ น 347,105,403.80 บำท
7.2 ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกของบริษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่ำสุด เมือ่ วันที่ 7 กรกฎำคม 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นำย พิชญ์ โพธำรำมิก
Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c
2.
Albula Investment Fund Limited
3. น.ส. พร้ อมศิริ สหบุญธรรม
4. นำง ลลนำ ธำรำสุข
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH
6. นำย ปรำโมทย์ พสวงศ์
7. นำย โสรัชย์ อัศวะประภำ
8. นำย นิพนธ์ ลีละศิธร
9. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
10. นำง สุกลั ยำ ทองพันธ์
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้นที่ถือ ร้ อยละของจานวนหุ้นทัง้ หมด
2,231,361,980

64.28

218,000,000

6.28

136,181,600
129,807,200
72,820,000
65,000,000
46,545,900

3.92
3.74
2.10
1.87
1.34

25,980,000
24,254,931
17,690,100

0.75
0.70
0.51

503,412,327

14.51

3,471,054,038

100.00

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ ำ 43

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และหลังหักสำรองตำมกฎหมำย
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก เช่น กำรดำรงเงินไว้
เพื่อ ลงทุนในอนำคต หรื อเพื่อจ่ำยชำระคืน เงิน กู้ยืม หรื อ เป็ น เงินทุน หมุนเวียนภำยในบริ ษัท กำรจ่ำยปั น ผลประจำปี
ของบริ ษัท ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำร
บริ ษั ท มี อำนำจอนุม ัติ ใ ห้ จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลได้ เ ป็ น ครั ง้ ครำว เมื่ อ เห็ น ว่ ำ บริ ษั ท มี ผ ลกำไรสมควรพอจะทำเช่ น นั น้ ได้
แล้ วรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
สำหรับบริ ษัทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และหลังหักสำรอง
ตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อยและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผล
โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิ จกำรของบริษัทย่อยนันๆ
้
เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยดังกล่ำวข้ ำงต้ นได้ ผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
ของ แต่ละบริษัทย่อยนัน้

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้ ำ 44

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 9 ท่ำน โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุม ทังสิ
้ ้น 9 ครัง้ โดยมี
รำยชื่อกรรมกำรและรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำร ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จานวนการประชุมทัง้ หมด
9/9

ตาแหน่ ง

1. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

8/9

5. นำยซัง โด ลี2)

ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
(ลำออกวันที่ 30 เมษำยน 2563)
กรรมกำร

6. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมกำร
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7. นำยปรี ชำ ลีละศิธร3)

กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมกำร 3 กุมภำพันธ์ 2563)
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3. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
4. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์1)

8. นำยเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ
9. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร4)

9/9
4/4
9/9

9/9
8/8

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 8 ท่ำน
หมำยเหตุ 1) นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริ ษัทย่อยและผู้บริหำร มีผลวันที่ 30 เมษำยน 2563
2)
นำยซัง โด ลี ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริหำร มีผลวันที่ 31 ธันวำคม 2563
3)
นำยปรีชำ ลีละศิธร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตังเป็
้ นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ จำกตำแหน่งเดิมกรรมกำรตรวจสอบ
4)
นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติ ดังนี ้
- แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท แทนนำยพิชญ์ โพธำรำมิกที่ลำออก โดยมีวำระดำรงตำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรท่ำนเดิม
- แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต โดยมีวำระดำรง
ตำแหน่งเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรท่ำนเดิม
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โดยมี นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท และนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็ นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สำมัญ ประจำปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ จบั สลำกกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระนัน้ อำจ
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดและให้ ควำมเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงธุรกิ จ นโยบำย เป้ำหมำยที่เป็ นตัวเงิน
และไม่ ใช่ ตัว เงิ น แผนกำรด ำเนิ น งำนระยะสัน้ กลำง ยำว และงบประมำณของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ตำมที่
คณะกรรมกำรบริ หำรและฝ่ ำยจัดกำรจัดทำ โดยมีกำรพิจำรณำทบทวนทุกปี ให้ เหมำะสมกับสภำพแวดล้ อม และ
ศักยภำพทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืนแก่ธุรกิจ
2. กำกับดูแลให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์
สุจริ ต ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
3. มอบหมำยอำนำจกำรบริ หำรให้ คณะกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อบุคคลอื่นใด ซึ่งได้ รับมอบหมำย
เป็ นลำยลักษณ์ อักษร กำกับดูแลกำรบริ หำรงำนและผลกำรปฏิบั ติงำนของบุคคลดังกล่ำว ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด รวมถึงพิจำรณำแบ่งบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ หำร ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ให้ ชดั เจนสอดคล้ องกับทิศทำงของบริษัท
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตำมกลยุทธ์ ของบริ ษัท แผนกำรดำเนินงำนและ
งบประมำณของบริษัท
5. ดำเนินกำรให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยใน และระบบบริ หำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำกำรทำรำยกำรต่ำงๆ ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจ และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อบริษัท
6. ดำเนินกำรให้ มีกำรนำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมมำใช้ จัดทำงบกำรเงิน ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน และนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
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7. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง และเลิกจ้ ำงผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่ เหมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
8. จัด ให้ มีน โยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำร จริ ย ธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำน เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร สื่อสำรแนวทำงกำรปฏิบตั ิให้ พนักงำนทุกระดับรับทรำบ และติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย ซึ่ง
ดำเนินกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิเป็ นประจำทุกปี
9. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งระบุหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และอนุมตั ิกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ชุดอื่นๆ และทบทวนกฎบัตรอย่ำงน้ อยปี ละครัง้
10. พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั ้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ำม ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เข้ ำดำรงตำแหน่งในกรณี ที่ตำแหน่ง
กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบแต่งตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่
ออกตำมวำระ และกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนนำเสนอ
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
11. แต่งตั ้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรื อคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด
และกำหนดอำนำจหน้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรชุด ย่อ ยดังกล่ำว เพื่ อช่ วยเหลื อและสนับ สนุน กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ของ
คณะกรรมกำร
12. พิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทได้
13. พิจำรณำแต่งตั ้งผู้บริหำรตำมคำนิยำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรื อ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริ ษัท รวมทังพิ
้ จำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรดังกล่ำวตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนนำเสนอ
14. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม
15. ส่งเสริมให้ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริ ษัทเข้ ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้
ทั ้งนี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทนั ้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำร
มอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศ ก.ล.ต. หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ) อำจมีส่วนได้ เ สีย หรื อ อำจได้ รั บประโยชน์ ใ นลัก ษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ อื่นใด
กับบริษัทหรื อบริษัทย่อยของบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
หรื อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิไว้
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โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท

สำนักตรวจสอบภำยใน*

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำร

สำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
(รักษำกำร)

ฝ่ ำยธุรกิจใหม่

ฝ่ ำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ

ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

ฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร
และสื่อสำรองค์กร

ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ ำยวิเครำะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

หมำยเหตุ: * บริษัทว่ำจ้ ำงบริษัท เอส.ซี. กำรบัญชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995) จำกัด เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะผู้บริหำร มีจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

1. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีก่ ำรตลำด

3. นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ1) ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีก่ ำรเงิน
4. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน

5. นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
6. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

ผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำรและสื่อสำรองค์กร

7. นำงสำวทัศนีย์ ควรแถลง1)

ผู้ช่วยอำนวยกำร ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

หมำยเหตุ 1) ผู้บริหำรที่แต่งตังระหว่
้
ำงปี มีดงั นี ้
- นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เริ่ มดำรงตำแหน่ง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน แทนนำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์ มีผลวันที่
30 เมษำยน 2563
- นำงสำวทัศนีย์ ควรแถลง เริ่ มดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน และเป็ นผู้ควบคุมดูแลกำรทำบัญชีแทน
นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข มีผลวันที่ 30 เมษำยน 2563
2)
ผู้บริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี 4 ท่ำน มีดงั นี ้
- นำยจิรประวัติ บุณยะเสน ผู้อำนวยกำรอำวุโส กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์ เน็ต ลำออกมีผลวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563
- นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี ลำออกมีผลวันที่ 30 เมษำยน 2563
- นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ลำออกมีผลวันที่ 30 เมษำยน 2563
- นำยวีรยุทธ โพธำรำมิก ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยบริหำรควำมสัมพันธ์องค์กร เริ่มดำรงตำแหน่ง 16 มีนำคม 2563 และสิ ้นสุด
สถำนะเป็ นผู้บริหำร บมจ.โมโน เน็กซ์ เนื่องจำก โอนย้ ำยไปสังกัดบริษัทย่อยมีผลวันที่ 30 กันยำยน 2563

8.3 เลขานุการบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 ได้ มีมติแต่งตั ้งนำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
เป็ นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่หลักในกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี ข องบริ ษัท หนังสือ นัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น รำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเก็
้ บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดทำ
โดยกรรมกำรและผู้บริ หำรให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวันทำกำร นับแต่วนั ที่
บริษัทได้ รับรำยงำนนัน้
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8.4 ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูง สุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน คือ นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ ดำรง
ตำแหน่ง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน ส่วนผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญ ชี คือ
นำงสำวทัศนีย์ ควรแถลง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
8.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริ หำรระดับ สูง โดยมีกำรเปรี ยบเทียบกับระดับ ที่
ปฎิบตั ิอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน และพิจำรณำประสบกำรณ์ ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่กรรมกำรดำรงอยู่
แต่ละคณะในอัตรำที่เหมำะสม โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทน และ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป
ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจำปี 2563 มี ม ติ อนุมัติ ก ำรก ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงิน ไม่ เกิ น
5,000,000 บำท และก ำหนดค่ ำ บ ำเหน็ จ กรรมกำรในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 2,000,000 บำท (เท่ ำ กั บ ปี 2562) ส ำหรั บ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำร
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

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

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

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

โดยมีรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2)
รายชื่อกรรมการ

1. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร

ค่ าตอบแทนรายปี
เบีย้ ประชุม1)
บาเหน็จ
รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
840,000
840,000

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร

360,000

-

-

-

360,000

3. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

240,000

-

-

-

240,000

80,000

-

-

-

80,000

กรรมกำร

4. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์ กรรมกำร (ม.ค. – เม.ย.)
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ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2)
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

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

5. นำยซัง โด ลี

กรรมกำร

6. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมกำร

240,000

-

-

-

240,000

7. นำยปรีชำ ลีละศิธร

กรรมกำรอิสระ (ม.ค. - ธ.ค.)
กรรมกำรตรวจสอบ (ม.ค.)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (ก.พ. - ธ.ค.)
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ (4 ครัง้ )
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำฯ

240,000

230,000

80,000

-

550,000

240,000

120,000

40,000

-

400,000

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

220,000

110,000

30,000

-

360,000

2,700,000

460,000

150,000

-

3,310,000

8. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

9. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร

รวม

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

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหำรจำนวน 11 รำย สำหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 21.84
ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส เบี ้ยเลี ้ยงต่ำงประเทศ และประกันสังคม
2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไม่มี
ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษัทได้ จดั ตั ้งกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2549 ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทหลักทรั พย์
จัดกำรกองทุนทิสโก้ จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้ แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้ พนักงำนทำงำน
กับบริษัทในระยะยำว ซึง่ นโยบำยของกองทุนเป็ นเงินสะสมของพนักงำนในอัตรำขันต
้ ่ำร้ อยละ 3 ของเงินเดือน หรื อสำมำรถ
เลือ กอัต รำเงิน สะสมเพิ่ ม ได้ แ ต่ต้ อ งไม่เกิ น อัต รำเงิน สมทบที่บ ริ ษัท สมทบให้ อีก ส่ว นหนึ่ง เป็ น เงิน สมทบจำกบริ ษัท
โดยอ้ ำงอิงอำยุกำรเข้ ำเป็ นสมำชิกกองทุนของพนักงำนเป็ นเกณฑ์ และบริ ษัทจ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับ
ผู้บริหำรจำนวน 11 รำย สำหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 1.22 ล้ ำนบำท
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มี ค วำมเห็ น ว่ ำ โครงสร้ ำง
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงจูงใจให้ กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
เต็มประสิทธิภำพเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำย
8.6 บุคลากร
1) จำนวนพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหำร) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 รวมทังสิ
้ ้น 563 คน ซึ่ง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กับพนักงำน รวมเป็ นเงินจำนวน 367.75 ล้ ำนบำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรู ป
เงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ
หน่ วยงาน

จานวนพนักงาน (คน)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

119

บริษัทในเครื อ

444

รวม

563

2) จำนวนพนักงำนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ ดงั นี ้
หน่ วยงาน

จานวนพนักงาน (คน)

หน่วยธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจใหม่

17

กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ

3

หน่วยงำนสนับสนุน
สำนักประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

13

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

27

ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน

22

ฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำรและสื่อสำรองค์กร

13

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

10

ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

9

ฝ่ ำยวิเครำะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

5

รวม

119

ทั ้งนี ้ นโยบำยด้ ำนกำรบริ ห ำรค่ำ ตอบแทนและสวัสดิกำร นโยบำยด้ ำ นควำมปลอดภัย และชีวอนำมัย และ
นโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำพนักงำน รำยละเอียดปรำกฎใน หัวข้ อควำมรับผิดชอบต่อสังคม ภำยใต้ หวั ข้ อย่อย กำรปฏิบตั ิ
ต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื ้นฐำนของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำร
จัดกำรที่มีธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย
มำโดยตลอด โดยมีกำรวำงนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
และมีกำรทบทวนทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ตำมแนวทำงจำกหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในกำรสร้ ำง
คุณ ค่ ำ อย่ ำ งยั่งยื น ให้ กับ บริ ษั ท ในอนำคต รวมถึ ง กำรทบทวนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น เกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีกำรปรับปรุ ง
เพื่อให้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และตรวจสอบได้
บริ ษัท ได้ มีก ำรสื่อ สำรและเผยแพร่ น โยบำยต่ำ งๆ ให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำน รั บ ทรำบยึด ถื อ เป็ น
แนวปฏิบัติ ผ่ำนทำงสื่อประชำสัมพันธ์ภำยในบริ ษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมด้ ำนจริ ยธรรม และกำร
อบรมปฐมนิเทศและหลักสูตรอื่นๆ และมีกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนกำกับดูแล
ซึง่ มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบอย่ำง
สม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ ยังให้ ควำมสำคัญกับนโยบำย แนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ กำรประเมินควำม
เสี่ยง ติดตำมตรวจสอบระบบกำรทำงำนต่ำงๆ จนได้ เข้ ำร่วมเป็ นสมำชิก แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริต
ทังนี
้ ้ ผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัท ประจำปี 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ
หรื อ 5 ดำว และยังได้ รับคะแนนเต็มร้ อยในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ที่บริษัทมุ่งเน้ น มีดงั ต่อไปนี ้
1. กรรมกำรบริ ษั ท ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำน ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรปฏิ บัติ ต ำมหลัก กำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ ดี
จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
2. กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมทุ่มเท รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ภำยใต้ กฎหมำย ข้ อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
3. ตระหนักถึงควำมรั บผิดชอบในกำรกำกับดูแลให้ บริ ษั ท มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี กำหนดวัตถุประสงค์
เป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำน กำรจัดสรรทรัพยำกร พร้ อมทังติ
้ ดตำม ประเมินผล ตลอดจนดูแลกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆ
4. ดำเนินกำรให้ มีโครงสร้ ำงกำรจัดกำรบริ ษัทที่ชดั เจน มีกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อยตำมควำมเหมำะสม
เพื่อช่วยกลัน่ กรองงำนอย่ำงรอบคอบ กำหนดขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ และฝ่ ำยจัดกำร มีกำร
แบ่งแยกหน้ ำที่ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรอย่ำงชัดเจน
5. จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 53

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

6. พิจำรณำรำยกำรที่เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ และถือประโยชน์
ของบริษัทเป็ นสำคัญ
7. ให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่สะดวก
8. ตระหนักถึงกำรสร้ ำงคุณค่ำแก่บริ ษัทอย่ำงยั่งยืน คำนึงถึงจริ ยธรรมทำงธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ ำย สังคมและสิ่งแวดล้ อมควบคู่กัน นอกจำกนี ้ พิจำรณำถึง สภำพแวดล้ อม และกำรปรับตัวภำยใต้ กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ ว กำรส่งเสริ มกำรสร้ ำงนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมำใช้ เพื่อสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ตอบสนองควำมต้ องกำรลูกค้ ำ
9. คณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรเปิ ด เผยสำรสนเทศของบริ ษัท ทั ้งข้ อ มูลทำงกำรเงิน และข้ อ มูลที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้
10. ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรต่ อ ต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัป ชั่น กำรตระหนักในสิ ท ธิ ม นุษ ยชน และกำรไม่ ล่ว งละเมิ ด
ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
11. สร้ ำงค่ำนิยมปลูกฝั ง คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสำนึกอันดีงำมด้ ำนต่ำงๆ แก่พนักงำน สื่อสำรให้ เข้ ำใจในทิศทำง
เดียวกัน ปฏิบตั ิจนกลำยเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายกากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสาคัญ 5 หมวด ดังนี ้
• สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
•

กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

•

กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)

•

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส และกำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน (Disclosure , Transparency
and Financial Integrity)

•

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilties of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ
และได้ กำหนดแนวทำงดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำผู้ถือหุ้นได้ รับกำรคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน ได้ แก่ กำรได้ รับ
ส่วนแบ่งในกำไร/เงินปั นผลของบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรซื ้อขำยหรื อโอนหุ้น กำรรับซื ้อหุ้นคืนโดยบริษัท กำรได้ รับข้ อมูล
บริษัทอย่ำงเพียงพอถูกต้ องชัดเจน รวมถึงกำรใช้ สิทธิลงคะแนนในเรื่ องที่สำคัญๆ ของบริษัท เป็ นต้ น โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(1)

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

(2)

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรประกอบแก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นกำรล่วงหน้ ำตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมี
ข้ อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อกำรใช้ สิทธิและกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม ประกอบด้ วย รำยละเอียด
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 54

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

วำระกำรประชุม ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทแต่ละวำระ หนังสือมอบฉันทะ
ในรู ป แบบที่สำมำรถกำหนดทิศ ทำงกำรลงคะแนน รำยชื่อ กรรมกำรอิส ระเพื่อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้ น สำมำรถเลือ กที่จ ะ
มอบฉันทะให้ เข้ ำประชุมแทน ข้ อมูลเอกสำรที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษำสิทธิกำรเข้ ำประชุม รวมถึงข้ อบังคับ
บริษัทสำหรับกำรประชุม ขันตอนและสิ
้
ทธิกำรออกเสียงลงคะแนน
(3)

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 21 วัน
ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั ้งฉบับภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ

วันประชุมผู้ถือหุ้น
(1)

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

(2)

คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลไม่ให้ มีก ำรกระทำใด ในกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุม หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ูถือหุ้น
จนเกินควร ทังนี
้ ้ ไม่มีกำรกำหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนำหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำแนวทำงปฏิบัติ
ของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

(3)

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

(4)

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

(5)

ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง กำรทำรำยกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ดำเนินกำรเก็บบัตรลงคะแนนในห้ องประชุม และนำผลคะแนนมำรวมกับคะแนนเสียง
ที่ลงไว้ ล่วงหน้ ำในหนังสือมอบฉันทะ แจ้ งมติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง
และบัตรเสีย แต่ละวำระให้ ที่ประชุมทรำบ และบันทึกในรำยงำนกำรประชุม

หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(1)

เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ ต่อตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันประชุม
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 55

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

(2)

จัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษั ท โดยบัน ทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ ำงถูกต้ องครบถ้ วน ประกอบด้ วย รำยชื่อ
กรรมกำรและผู้บริ หำรที่เข้ ำประชุม สัดส่วนกรรมกำรที่เข้ ำร่ วมและไม่เข้ ำร่ วมประชุม ชี ้แจงวิธีกำรลงคะแนนและ
นับคะแนน มติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนนแต่ละวำระ บันทึกประเด็นคำถำมคำตอบ ชื่อผู้ถำมผู้ตอบ

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

เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้ น และส่งคำถำมเกี่ยวกับบริ ษัทได้ ล่วงหน้ ำ
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกำศผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ง หลักเกณฑ์กำรให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และกำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำ เผยแพร่อย่ำงชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง ต้ องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่
เมื่อเข้ ำรับตำแหน่งภำยใน 30 วันทำกำร และต้ องแจ้ งเกี่ยวกับกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทอย่ำงน้ อย 1 วัน
ล่วงหน้ ำก่อนทำกำรซื ้อขำยต่อคณะกรรมกำรหรื อผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ทุกครัง้ เมื่อมีกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำร ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำหนด
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 56

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

(8)

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

(9)

ดูแลกำรจัดกำรและติดตำมรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิในกำรทำรำยกำร
ให้ เป็ นไปตำมขันตอนด
้
ำเนินงำน หลักกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึง่ กำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ เข้ ำ ข่ ำ ยต้ อ งขออนุมัติ จ ำกผู้ถื อ หุ้ น จะมี ก ำรชี แ้ จงรำยละเอี ย ดเหตุผลของกำรท ำรำยกำรต่ อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิก่อนกำรทำรำยกำร ตำม
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐำนของควำมมีจริ ยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริ ษัทมีกำรกำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ น แนวทำงปฏิบัติอย่ำงเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ต่อกลุ่มทัง้
ภำยนอกและภำยในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของบริษัทอย่ำงยัง่ ยืน
กาหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ ละกลุ่ม ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทเน้ นควำมโปร่ งใสในกำรเปิ ด เผยข้ อมูลที่สำคัญ ทัง้ ข้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อ มูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน ต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลำ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้ งข้ อมูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์
กำรแจ้ งข้ อ มูล ผ่ำ นทำงเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท กำรประกำศทำงหนังสือ พิม พ์ กำรจั ด ท ำ Press Release หรื อ กำรจัด ส่ง
จดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น
ลูกค้ า
บริ ษัทเน้ นให้ ควำมสำคัญกับควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ มุ่งพัฒนำบริกำรและสร้ ำงสรรค์บริ กำรใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้ ำ
ควบคู่กับ กำรรั ก ษำจรรยำบรรณที่พึง ปฏิบัติต่อ ลูก ค้ ำ และใส่ใ จต่อกำรแก้ ไขปั ญ หำในทุก เรื่ อ งที่ลูก ค้ ำ ร้ องเรี ยนหรื อ
ให้ ข้อแนะนำ
พนักงาน
บริ ษัทเน้ นกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชน มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสอดคล้ อ งกับ สำยอำชีพ และอุต สำหกรรมเดีย วกัน มีก ำรดูแ ลด้ ำ น
สภำพแวดล้ อมและสุขอนำมัย ในกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พย์ สินของพนักงำน มีกำรปฐมนิเทศ
ให้ พนักงำนทรำบถึงคู่มือพนักงำน ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้ อบังคับว่ำด้ วยกำรทำงำน รวมถึงนโยบำย และ
จรรยำบรรณที่พ นัก งำนพึงปฏิบัติ และจัด ให้ มีสวัสดิก ำรต่ำ งๆ ที่พ นัก งำนพึงได้ รับ มำกกว่ำ ที่ก ฎหมำยกำหนด อำทิ
กำรประกันสุขภำพ และประกันชีวิต แบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเสริ มสร้ ำงประสบกำรณ์ ของพนักงำน โดยส่งเสริ ม
ให้ พนักงำนได้ รับกำรอบรม สัมมนำ ทังจำกภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท เพื่อให้ พนักงำนได้ รับกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญ
ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 57

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่ำงๆ ข้ อกำหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่บริ ษั ท ต้ องปฏิบัติตำม เช่น กำรสัมมนำหรื ออบรมเกี่ ยวกับประกำศ ข้ อกำหนด และ
กฎระเบีย บของตลำดหลัก ทรัพ ย์ และ ก.ล.ต. กำรสัม มนำมำตรฐำนกำรบัญ ชีข องสถำบันต่ำ งๆ กำรสัม มนำควำมรู้
เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ เป็ นต้ น
เจ้ าหนี ้
บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมสัญ ญำ และเงื่ อ นไขต่ ำ งๆที่ มี ต่ อ เจ้ ำ หนี อ้ ย่ ำ งเคร่ ง ครั ด ในกำรบริ ห ำรเงิ น กู้ ยื ม ให้ เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์กำรใช้ กำรชำระคืน เงิน กู้แ ละดอกเบี ้ยตำมกำหนด มีควำมรับ ผิด ชอบในหลักประกันต่ำงๆ เพื่อ สร้ ำ ง
ควำมเชื่อถือให้ กับเจ้ ำหนี ้ หำกกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำที่ตกลงกันไว้ หรื อกรณีเกิด กำรผิดนัด
ชำระหนี ้ บริษัทจะแจ้ งให้ เจ้ ำหนี ้ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อร่วมพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ
คู่ค้า
บริ ษัทเน้ นกำรปฏิบตั ิกับคู่ค้ำด้ วยควำมเสมอภำค และเหมำะสม ปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจต่อคู่สญ
ั ญำที่ได้ ตกลงกันไว้
อย่ำงเป็ นธรรม พัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับคู่ค้ำ และมีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงชัดเจนไว้ ใน
นโยบำยจัดซื ้อจัดจ้ ำง มี กำรคัดเลือกและเปรี ยบเทียบตำมหลักเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทเน้ นดำเนินธุรกิจภำยใต้ กติกำของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม ดำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขันเสรี ประพฤติตำมกรอบกติกำ
บรรทัดฐำนของข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีในกำรแข่งขัน ไม่แสวงหำข้ อมูลควำมลับของคู่แข่งด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ตหรื อโจมตีค่แู ข่ง
โดยใช้ ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรร่ วมมือ ทำงกำรค้ ำกับคู่แข่งที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริ โภค หรื อ
ควำมร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และประเทศให้ ยงั่ ยืน
องค์ กรกากับดูแลและหน่ วยงานของรัฐ
บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ประกำศ ข้ อกำหนด และกฎระเบียบต่ำงๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแล และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิ ชย์ กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง ตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน
ก.ล.ต. เป็ นต้ น รวมทังให้
้ ควำมร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริ ม
กำรเติบโตที่ยั่งยืนให้ กับบริ ษัท มีกำรอบรมให้ ควำมรู้ ปลูกจิตสำนึกแก่พนักงำน จัดกิจกรรมให้ พนักงำนได้ มีส่วนร่ วม
ในกำรพัฒนำชุมชนให้ เข้ มแข็ง สร้ ำงสังคมที่ดี อนุรักษ์ รักษำสิ่งแวดล้ อม และตระหนักถึงกำรใช้ ทรัพยำกรและพลังงำน
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็ นวัฒ นธรรมขององค์กร ติดตำม วัดผลควำมคืบหน้ ำและควำมสำเร็ จของ
โครงกำรในระยะยำว รวมถึงบริษัทให้ ควำมช่วยเหลือ บริจำคทรัพย์สินให้ แก่มลู นิธิและองค์กรต่ำงๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทำงสังคมตำมโอกำส เช่น บริจำคเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สำนักงำนให้ แก่โรงเรี ยน วัด มูลนิธิหรื อหน่วยงำนอื่น โดย
ให้ ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทังภำครั
้
ฐและเอกชน
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การดูแลการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบาย
บริ ษัทกำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนที่จะต้ องรับทรำบ
ทำควำมเข้ ำใจ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริ หำร
และพนักงำน อย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบตั ิตำมควำมสมัครใจ และไม่สำมำรถอ้ ำงได้ ว่ำ ไม่ทรำบแนวปฏิบตั ิที่กำหนดขึ ้นนี ้
ผู้บริ หำรทุกระดับในองค์กร จะต้ องดูแลรับผิดชอบและถื อเป็ นเรื่ องสำคัญ ที่จะดำเนินกำรให้ พนักงำนภำยใต้ สำยบังคับ
บัญชำของตนทรำบ เข้ ำใจ และปฏิบตั ิตำมอย่ำงจริ ง จัง และทำงบริ ษัทมีมำตรกำรกำรตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยั สำหรับดำเนินกำรกับพนักงำนที่ละเมิดหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำย
การรับและพิจารณาข้ อร้ องเรียน
บริ ษั ท จัด ช่ อ งทำงกำรรั บ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ บรรษั ท ภิ บ ำลของบริ ษั ท (CG Hotline) ไว้ สำหรั บ เปิ ด รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น
ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ รวมถึงกำรแจ้ งเบำะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของ
บุค คลในองค์ก ร (Whistle Blowing ) ทัง้ จำกพนักงำนเอง และผู้มีส่ว นได้ เ สีย อื่น เพื่อ ให้ เป็ นไปตำมกำรปฏิบัติต ำม
กำรดูแลกิจกำรที่ดี โดยช่องทำงกำรรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทำง ได้ แก่
1. โทรศัพท์
2. โทรสำร
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรื อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
4. ยื่นเรื่ องโดยตรงทีเ่ ลขำนุกำรบริษทั หรื อทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของบริษัท
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึง่ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
และเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ูร้องเรี ยน และผู้แจ้ งเบำะแส บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยน
เป็ นควำมลับ และได้ กำหนดขั ้นตอนกำรรับเรื่ องและกำรสอบสวนไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่ำวจะ
รับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมำยและเกี่ยวข้ องด้ วยเท่ำนั ้น และสำหรับผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงำน จะได้ รับ
ควำมคุ้มครอง มิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน
ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ น กำรป้ อ งกัน และลดกำรสื บ ค้ น ข้ อ มูล ต่ ำ งๆ ที่ ไม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งหรื อไม่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำร
ดำเนิ นงำนและบริ ห ำรงำนของบริ ษั ท อันจะทำให้ สูญ เสี ยทรัพ ยำกรโดยเปล่ำประโยชน์ เลขำนุก ำรบริ ษั ท จะร่ วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ค ำถำมเฉพำะเรื่ อ งที ่เป็ น ประโยชน์ต ่อ กำรด ำเนิน งำนและกำร
บริ ห ำรงำนของบริ ษัท หรื อเรื่ องที่เป็ น กำรรักษำสิท ธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย แล้ วให้ รำยงำนต่อ คณะกรรมกำร
บริ ษัท โดยมีข้อพิจำรณำ ดังต่อไปนี ้
(ก) ข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อมูลที่อ ำจจะเป็ นประโยชน์ ต่ อกำรสื บค้ น เกี่ ยวกับ กำรฉ้ อ โกงหรื อปฏิ บัติ ไม่ชอบด้ วย
กฎหมำยของบริ ษัท หรื อกรรมกำร หรื อผู้บริ หำร หรื อพนั กงำนของบริ ษัท อันจะทำให้ บริ ษัท เสียหำยหรื อ
สูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้ รับ
(ข) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมำย หลักเกณฑ์และข้ อกำหนดต่ำงๆ ที่บริษัทจะต้ องปฏิบตั ิตำม
(ค) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบำยกำรดำเนินงำนและนโยบำยบัญชีและกำรเงินของบริษัทที่กำหนดไว้ แล้ ว
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(ง) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรื อรำยกำร
ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริ ษัท ที่เข้ ำข่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรื อตลำดหลักทรัพย์
(จ) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับงบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินของบริษัท
(ฉ) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท
(ช) ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ และเหตุกำรณ์
หรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่
(ซ) ข้ อร้ องเรี ยนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมู ล และความโปร่ งใส และการรั ก ษาความน่ าเชื่ อ ถื อ ทางการเงิน (Disclosure ,
Transparency and Financial Integrity)
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับข้ อมูลข่ำวสำรที่ต้องแจ้ งแก่ตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ ในด้ ำนของ
ควำมถูกต้ อง ควำมเพียงพอ ควำมรวดเร็ว ควำมเท่ำเทียมกันของกำรให้ ข้อมูลแก่ทกุ กลุ่ม ดังนี ้
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงินของบริษัท
(1)

ดูแ ลให้ มีระบบกำรจัด ทำรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิ ด เผยงบกำรเงิน ต้ อ งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้ สอบบัญ ชี
รั บ อนุญ ำต และเป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบ ัติที่เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึง เปิ ด เผย
รำยงำนประจำปี แบบ 56-1 คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร (MD&A) และข้ อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้ อง เพียงพอ ทัน เวลำ เพื่อให้ นักลงทุน ทรำบถึงข้ อ มูลกำรเปลี่ยนแปลงของฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลำกำรดำเนินงำน

(2)

เปิ ด เผยข้ อ มูล รำยงำนทำงกำรเงิ น โดยพิ จ ำรณำถึ ง ผลกำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภำยใน
ควำมเห็นของผู้สอบบัญ ชี ข้ อสังเกตเกี่ ยวกับระบบควบคุมภำยใน และข้ อสังเกตผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำงๆ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงควำมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำยของบริษัท

(3)

เปิ ดเผยข้ อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน อันประกอบด้ วย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ต่ำงๆ อำทิ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ย ธรรมทำงธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริ ห ำรและพนักงำน
กำรบริหำรงำนด้ วยควำมโปร่ งใส เป็ นธรรม นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ กำรปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
กำรเคำรพสิท ธิ ม นุษ ยชน ควำมรั บ ผิดชอบต่อ สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่งมีก ำรสื่อ สำรให้ พ นัก งำนยึด ถื อ เป็ น
แนวปฏิบตั ิ อันจะนำไปสู่กำรสร้ ำงคุณค่ำให้ กบั ธุรกิจในระยะยำว

(4)

ดูแลกรรมกำรแต่ละรำยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของตนเองอย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน

(5)

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

เปิ ดเผยโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม (ถ้ ำมี) อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมั่นใจว่ำมีโครงสร้ ำง
กำรดำเนิน งำนที่มีค วำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้ กรณี มีข้ อ ตกลงผู้ถื อ หุ้น หรื อ นโยบำยที่มีผลต่อ โครงสร้ ำง
กำรถือหุ้น ควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรื ออำนำจในกำรควบคุมบริ หำรกิจกำร ให้ พิจำรณำว่ำไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์

(7)

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

(8)

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

กำรจัดกำรสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท
(1)

ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรติดตำม ประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
หำกมีเหตุกำรณ์ หรื อสัญ ญำณที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ ให้ มีกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ ชิด เพื่ อร่ วมกัน แก้ ไขปั ญ หำ และด ำเนิ นธุรกิจ อย่ ำงระมัด ระวัง พร้ อ มทัง้ ให้ มี กำรเปิ ดเผยข้ อ มูลตำม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

(2)

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

(3)

กำรเสนอควำมเห็นหรื อรำยกำรใดๆ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดูแลให้ มีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่ อไม่ให้
กระทบต่อควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินกิจกำร สภำพคล่องหรื อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้

ด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์
(1) บริษัทได้ มอบหมำยให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำด และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินทำหน้ ำที่
ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้ อง
(2) ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรกำหนดทิศทำงและกำรพัฒนำงำนด้ ำ นนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
นักลงทุนสัมพันธ์อย่ำงชัดเจน กำหนดนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และ
ทันเวลำ ดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรั พย์ เพื่อให้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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(3) จัดให้ มีช่องทำงกำรสื่อสำรข้ อมูล ข่ำวสำร และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
•

ปี 2563 บริ ษัทมีกิจกรรมด้ ำนนักลงทุนสัม พันธ์ เพื่อนำเสนอข้ อมูลและผลประกอบกำรของบริ ษั ท และ
ทิศทำงในอนำคตแก่นกั วิเครำะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี ้
: กำรประชุมพูดคุยกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงๆ รวม 4 ครัง้
: กำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนถึงกำรปรับเปลี่ยนทิ ศทำงธุรกิจ กำรปรับโครงสร้ ำง และกำรย้ ำยที่ ทำกำร
สำนักงำนใหญ่ โดยประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

•

จดหมำยข่ำวที่นำเสนอทิศทำงและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท

•

เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษัท www.mono.co.th

•

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-100-8100 ต่อ 7878, 7787

•

Email : ir@mono.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1

โครงสร้ างของคณะกรรมการ

(1)

กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตำมกำรบริหำรงำน แบ่งได้ เป็ น
•

กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริหำร

•

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตำมควำมเป็ นอิสระ
•

กรรมกำรอิสระ

•

กรรมกำรไม่อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน
2 คน (ผู้บริ หำร หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำร 4 รำยแรกทุกรำย นับต่อจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ลงมำ) และกรรมกำรที ่ไม่เป็ น ผู้ บ ริ ห ำรจ ำนวน 2 คน มีก รรมกำรอิส ระจ ำนวน 4 คน ซึ่ง ในจ ำนวนนี ้ ด ำรง
ตำแหน่งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 คน สำหรับกรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 2 คน ประกอบด้ วย
ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่บ ริ ห ำร ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ก ำรตลำด โดยโครงสร้ ำ งคณะกรรมกำรบริ ษัท มีสัด ส่ว นของ
กรรมกำรอิสระเท่ำกับ 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
ทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำร
พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยบริ หำรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ทังนี
้ ้
จำนวนกรรมกำรอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ กำหนดไว้ ให้ มีกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
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(2)

ในกำรประชุม ผู้ถื อ หุ้น สำมัญ ประจำปี ทุก ครั ง้ ให้ ก รรมกำรออกจำกตำแหน่ง เป็ น อัต รำจำนวนหนึ่ง ในสำม
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับอัตรำหนึ่งในสำม
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่ ง ในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังกำรแปรสภำพนัน้ ให้ จับสลำกกัน ส่ว น
ปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่ง
อำจได้ รับเลือกตั ้งใหม่อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจำกกำรพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ข องจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
5. ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก

(3)

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

(4)

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

(5)

ประธำนกรรมกำรจะมำจำกกำรเลือกตั ้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรจะมำจำกกำร
คัดเลือกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

(6)

สนับสนุนให้ กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของตน และทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ให้ บริ ษัท
อย่ำงเพียงพอ

(7)

กรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษัท สำมำรถเข้ ำ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อ ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษัท ในเครื อ หรื อ
บริ ษัท อื่น ได้ แต่ต้ อ งเป็ น ไปตำมข้ อ กำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน ตลำดหลัก ทรั พ ย์
และหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยจะต้ อ งแจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ให้ รับ ทรำบด้ ว ย ทัง้ นี ้ ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษัทและบริ ษัทย่อย) ได้
ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้ องขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(8)

คณะกรรมกำรบริ ษัทจัด ให้ มีเลขำนุก ำรบริ ษัท โดยมี คุณ สมบัติ แ ละประสบกำรณ์ ที่เหมำะสม เพื่อทำหน้ ำ ที่
ให้ ค ำแนะน ำด้ ำ นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต ่ำ งๆ ที ่ค ณะกรรมกำรจะต้ อ งทรำบ ดูแ ลกำรจัด กำรประชุม
คณะกรรมกำร เอกสำรสำคัญต่ำงๆ และกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ ประสำนงำนให้ มีกำรปฏิบัติตำม
มติค ณะกรรมกำรบริ ษัท ติด ต่อ สื่อ สำรกับ ผู้ ถือ หุ้น และหน่ ว ยงำนกำกับ ดูแ ลที่เกี่ย วข้ อ ง ซึ่ง มีก ำรเปิ ด เผย
คุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ของเลขำนุกำรบริ ษัทในรำยงำนประจำปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท
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5.2

คณะอนุกรรมการ

(1)

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

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

•

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

•

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

•

กำหนดให้ มีคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท

ทัง้ นี ้ โดยในแต่ละคณะอนุก รรมกำรจะมี ก ำรประชุม ประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนหรื อ ทบทวนนโยบำยต่ำ งๆ
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2)

ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำตอบแทน จะต้ อ งเป็ น กรรมกำรอิ ส ระ และสมำชิ ก ของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระด้ วย
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5.3

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่ งแยกหน้ าที่ระหว่ างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแบ่งอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
และกำรบริ หำรงำนประจำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกรรมกำรไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกั นกับประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ซึ่งประธำนกรรมกำรมีบ ทบำทหน้ ำที่ในกำรเป็ น ผู้นำและมีส่วนสำคัญ ในกำรตัด สินใจเรื่ อง
นโยบำยของบริ ษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ที่ได้ พิจำรณำและกำหนดเป้ำหมำยทำง
ธุรกิ จ ร่ วมกับ ฝ่ ำยจัด กำร เป็ น ผู้น ำกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล โดย
สนับสนุนให้ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ ตลอดจนทำหน้ ำที่
ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ประธำนกรรมกำรไม่ได้ ร่วมบริ หำรงำนปกติประจำวัน แต่ให้ กำร
สนับสนุนและคำแนะนำในกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรอย่ ำงสม่ำเสมอ
ในขณะที่ ป ระธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรบริ ษั ท ภำยใต้ ก รอบอำนำจที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
นอกจำกนี ้ ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นประธำนหรื อสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรื อคณะอนุกรรมกำร เพื่อให้
กำรทำหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็ นอิสระอย่ำงแท้ จริง

5.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1)

คณะกรรมกำรบริ ษัทจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้ ำแต่ละปี อย่ำงน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และกำหนด
วำระประจำของแต่ละครัง้ ไว้ ชดั เจน เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบ โดย
ผู้สอบบัญ ชี เป็ น ต้ น ส่ วนระเบี ยบวำระที่ นอกเหนือ จำกนี ้ ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บ ริ ห ำร และ
กรรมกำรจะร่ วมกันพิจำรณำตำมควำมสำคัญและจำเป็ น ในกรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีกำรประชุมทุกเดือน บริ ษัท
จะจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอให้ คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือน เพื่อให้ คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับ
ควบคุมและดูแลกำรปฎิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริหำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง

(2)

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

(3)

คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ สำมำรถจัดประชุมเพื่อพิจำรณำวำระตำมอำนำจหน้ ำที่ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ให้ ได้ โดยให้ เลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้ติดต่อประสำนงำน

(4)

หนังสือเชิญ ประชุม รำยละเอียดวำระและเอกสำรประกอบ จะจัดส่งให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำ ก่อ น
วันประชุมอย่ำงน้ อย 7 วัน ยกเว้ นเอกสำรประกอบในวำระที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ นำเรื่ อง
อภิปรำยกันในที่ประชุม และมีกำรจดบันทึกกำรประชุมซึง่ มีรำยละเอียดครบถ้ วนชัดเจน จัดเก็บรักษำรำยงำนกำร
ประชุมซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้

(5)

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

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

(7)

ส่งเสริมให้ กรรมกำรมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ ำสู่วำระกำรประชุม

(8)

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

5.5

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

โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร

- บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
- กำรประชุมคณะกรรมกำร
- กำรทำหน้ ำที่ของกรรมกำร
- ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยบริหำร
- กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร
โดยในปี 2563 คะแนนประเมินคณะกรรมกำรทังคณะเฉลี
้
่ย เท่ำกับ 98.64%
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้ กรรมกำรประเมินกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของ
ตนเอง โดยกำหนดหัวข้ อประเมินให้ สอดคล้ องกับหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร นโยบำย
กำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณของกรรมกำร โดยมีหวั ข้ อในกำรประเมิน ดังต่อไปนี ้
- คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
- กำรกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล และติดตำมกำรดำเนินงำน
- บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
- กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร
โดยในปี 2563 คะแนนประเมินตนเองของกรรมกำรโดยเฉลี่ย เท่ำกับ 99.63%
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3. การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด ย่ อ ย คณะกรรมกำรชุด ย่อยมีกำรประเมิน
ตนเองเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ สำมำรถสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยในปี 2563 มี
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ดังนี ้
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ำกับ 98.59%
- คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ำกับ 93.98%
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร รับผิดชอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยและบริ หำรงำนให้ บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
ดัง นั ้นทุก สิ ้นปี จะมีก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ตั ิง ำนของประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที ่บ ริ ห ำร รวมถึง ให้ ป ระธำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่บริ หำรได้ ประเมิน ตนเอง และเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้สรุ ปรำยงำนผลกำรประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อนำผลประเมินมำเป็ นข้ อมูลในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่ และกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยมีหัวข้ อกำรประเมินตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
-

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

5.6

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1)

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

(2)

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

(3)

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

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษั ท เป็ นประจำอย่ำงน้ อย
ปี ละ 1 ครั ง้ โดยมีห ลัก เกณฑ์ห รื อ แนวทำงพิจ ำรณำจำกกำรดำเนิน งำนของบริ ษัท ผลกำรปฎิบ ัติง ำนของ
พนักงำน อำยุงำน เป็ นต้ น และเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำร
และคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป

5.7

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

(1)

สนับ สนุน ให้ ก รรมกำรบริ ษ ัท ผู้บ ริ ห ำรและเลขำนุก ำรบริ ษ ัท เข้ ำ ร่ ว มกำรสัม มนำ อบรมกับ สมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงำนอื่นๆ จัดโครงกำรพัฒนำผู้บริ หำร
ประจำปี เพื่อให้ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ มำใช้ ประโยชน์หรื อปรับปรุงกำรปฎิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ อย่ำงน้ อย
กรรมกำรบริ ษั ท จะต้ องผ่ ำนกำรอบรมและเข้ ำอบรมในหลัก สูตรต่อเนื่องตำมเกณฑ์ ที่ตลำดหลักทรัพ ย์ และ
ก.ล.ต. กำหนด
สรุปกำรอบรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้รับผิดชอบในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ปี 2563
•

นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ลำดับ
หลักสูตร
1
Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2563
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

•

ประเภท
อบรมภำยนอก

นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ลำดับ
หลักสูตร
ประเภท
1
Accounting and Finance Preparation (CFO’s Orientation Course)
อบรมภำยนอก
of Thailand Securities Institute (TSI)
2
อัพ เดทมำตรฐำนบัญ ชีที่ เกี่ยวข้ องกับ รำยกำรระหว่ำ งกัน เงิน ลงทุน ใน อบรมภำยใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ ำ

•

นำงสำวทัศนีย์ ควรแถลง ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
และผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
ลำดับ
หลักสูตร
ประเภท
1
Corporate Finance รุ่นที่ 2/2563
อบรมภำยนอก
2
Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่ น ที่ อบรมภำยนอก
2/2563
3
Fundamentals of TFRS 9 รุ่นที่ 2/2563
อบรมภำยนอก
4

อัพเดทมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับรำยกำรระหว่ำงกัน อบรมภำยใน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ ำ

จำนวนชัว่ โมง
6
12
4.30
6

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

จัดให้ มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยนำเสนอเอกสำรและข้ อมูลที่เป็ น ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำ ที่ เช่น
คู่มือกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ถือหุ้น นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ
ธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร รวมทัง้ ข้ อมูลกำรดำเนินธุรกิจและกำรจัดกำร ผลกำรดำเนินงำน และส่ งเสริ มให้
กรรมกำรเข้ ำรับกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำร เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำร และกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น

(3)

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

9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำร
และผู้บริ หำรของบริ ษัทประกอบด้ ว ยผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญ ญัติมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง
(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุม ดังนี ้
ชื่อ

หมำยเหตุ

ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

6/6

2. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมกำรตรวจสอบ

6/6

3. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร 1)

กรรมกำรตรวจสอบ

6/6

1)

ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 3 กุมภำพัน ธ์ 2563 มีมติ แ ต่ งตัง้ กรรมกำรชุด ย่อยแทนนำงพรรณี
วรวุฒิจงสถิต กรรมกำรที่ลำออกจำกตำแหน่ง ดังนี ้
1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตังเป็
้ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร แต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่เ พียงพอ ที่จะทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถื อของ
งบกำรเงินได้ คือ นำยปรี ชำ ลีละศิธร และมีนำงสำวสวนศรี สวนกูล เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 69

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับตั ้งแต่วันที่ได้ รับแต่ง ตั ้ง กรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตั ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบเพื่อ ให้ ก รรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่ค ณะกรรมกำรบริ ษัท กำหนด โดยบุค คลที่เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้ บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง และเลิกจ้ ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบ จัดทำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิ ดเผยในรำยงำน
ประจำปี ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โดยประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
• ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
• จำนวนครัง้ กำรประชุม และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
• ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
• รำยงำนอื่ น ที่ เห็ น ว่ ำ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ ลงทุน ทั่ว ไปควรทรำบ ภำยใต้ ข อบเขตหน้ ำที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 70

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

7. สอบทำนงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
• พิ จ ำรณำขอบเขตกำรปฏิ บั ติ งำน แผนตรวจสอบประจ ำปี และงบประมำณ รวมทัง้ บุ ค ลำกรว่ ำ เหมำะสม
สอดคล้ องกับขอบเขตกำรปฏิบตั ิงำน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงำนในหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ รวมทังกำรพั
้
ฒนำและสอบทำนประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
• พิจำรณำกำรแต่งตั ้ง โยกย้ ำย หรื อ เลิกจ้ ำง หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
• พิจำรณำกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
• พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
8. สอบทำนควำมถูกต้ องของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทและเอกสำรที่
เกี่ยวข้ องตำมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต และกำกับดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต
9. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจสอบ ให้ เหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจอยู่เสมอ
10. รำยงำนสิ่งที่ตรวจพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและปรับปรุ ง
แก้ ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
• รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
• เรื่ องร้ องเรี ยน หรื อกำรแจ้ งเบำะแสกำรทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยใน
• กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ ผู้ บ ริ ห ำรไม่ด ำเนิน กำรให้ มีก ำรปรับ ปรุ ง แก้ ไขภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ ่ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
หรื อตลำดหลักทรัพย์
11. ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ (1) - (10) ข้ ำ งต้ น ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรประกอบกิ จ กำรของบริ ษั ท ย่ อ ย เท่ ำ ที่ ได้ รับ กำร
มอบหมำยหรื อร้ องขอจำกบริษัทย่อย และเท่ำที่อำนำจหน้ ำที่จะเปิ ดช่องให้ ดำเนินกำรได้
12. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ได้ แก่ กำรเชิญกรรมกำร พนักงำน หรื อลูกจ้ ำง
ของบริษัทมำร่ วมประชุมหำรื อ ชี ้แจง หรื อตอบข้ อซักถำมในเรื่ องที่เกี่ยวกับหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กำรปรึ ก ษำหำรื อ ผู้ เชี่ ย วชำญหรื อ ที่ ป รึ ก ษำของบริ ษั ท (ถ้ ำ มี ) หรื อ จ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำหรื อ ผู้ เชี่ ย วชำญซึ่ ง เป็ น
บุคคลภำยนอกเป็ นครัง้ ครำวในกรณี จำเป็ นด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท กำรขอให้ พนักงำนของบริ ษัทส่งเอกสำรหลักฐำน
เกี่ยวกับกิจกำรของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบหรื อสอบสวนในเรื่ องต่ำงๆ เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนภำยใต้ หน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบสำเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี กำรมอบหมำยให้ พนักงำนหรื อลูกจ้ ำงของบริ ษัทคนหนึ่งหรื อหลำยคนกระทำกำรใดๆ
ภำยในขอบเขตหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวแล้ ว
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อย เท่ำที่ได้ รับมอบหมำยหรื อร้ องขอจำกบริ ษัทย่อย และเท่ำที่อำนำจหน้ ำที่จะเปิ ดช่องให้
ดำเนินกำรได้
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังไม่มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จึงว่ำจ้ ำงบริ ษัท เอส.ซี กำรบัญชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995)
จำกัด ซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอกและไม่มีควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นผู้ ตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) โดยทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม
(1.2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวน 4 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริหำร ดังนี ้
ชื่อ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ตาแหน่ ง

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธำนกรรมกำรบริหำร

34/34

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมกำรบริหำร

34/34

3. นำยซัง โด ลี

กรรมกำรบริหำร

34/34

4. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์

กรรมกำรบริหำร

34/34

หมำยเหตุ 1) กรรมกำรบริหำรที่ลำออกระหว่ำงปี มีดงั นี ้
- นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์ กรรมกำรบริหำร ลำออกมีผลวันที่ 30 เมษำยน 2563 (เข้ ำประชุม 13 ครัง้ จำก 13 ครัง้ )

โดยมีนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมกำรบริหำร มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมกำรบริหำร
แทนผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรบริ หำร มีหน้ ำที่ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของ
บริ ษ ัท ทั ง้ นี ้ ในกำรบริ ห ำรกิ จ กำรของบริ ษั ท ดั ง กล่ ำ วจะต้ อ งเป็ นไปตำมนโยบำย ข้ อบั ง คั บ หรื อ ค ำสั่ ง ใดๆ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด นอกจำกนี ้ ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่ องต่ำงๆ ที่จะ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิหรื อให้ ควำมเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำยทำงธุ รกิจ แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติด ตำมกำรด ำเนิน นโยบำย และแนวทำงกำรบริ ห ำรงำนด้ ำ นต่ำ งๆ ของบริ ษ ัท ให้ เ ป็ น ไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. มีอ ำนำจพิจ ำรณำอนุม ตั ิเ ฉพำะกรณีห รื อ กำรด ำเนิน กำรใดๆ อัน เป็ น ปกติธ ุร กิจ ของบริ ษ ัท ภำยใต้ ว งเงิน หรื อ
งบประมำณประจำปี ตำมที่ได้ รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทและมีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ โดย ใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น โดยคณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจในกำรอนุมตั ิค่ำใช้ จ่ำย หรื อกำรจัดซื ้อ หรื อ
จัด จ้ ำ ง หรื อ เช่ำ หรื อ เช่ำ ซื อ้ ที ่เกี่ย วกับ กำรด ำเนิน งำนและกำรลงทุน ของบริ ษ ัท ทั ้งที ่เกี ่ย วข้ อ งกับ ธุรกิจ และงำน
สนับสนุน ได้ ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ ำนบำท และอนุมตั ิกำรกู้ หรื อกำรขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติ
ของบริ ษัทได้ ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้ ำนบำท
5. ให้ คณะกรรมกำรบริ หำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในเรื่ อ งและภำยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี ้ ให้ คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ
5.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.2 รำยงำนของผู้ ต รวจสอบบั ญ ชีเ กี่ ย วกับ งบกำรเงิน ของบริ ษัท ซึ่ง รวมถึง งบกำรเงิน ประจำปี แ ละงบกำรเงิน
รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.3 รำยงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร
6. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรใดๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่ของตนที่กำหนดในคำสัง่ นี ้ จะต้ อง
ประกอบด้ ว ยกรรมกำรไม่น้อ ยกว่ำ กึ่ ง หนึ่งของคณะกรรมกำรบริ ห ำรทัง้ หมดเข้ ำ ร่ ว มประชุม จึงจะถื อว่ำครบเป็ น
องค์ประชุมในอันที่จะสำมำรถดำเนินกำรใดๆ ดังกล่ำวได้
7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ให้ กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ ท่ำนละ
1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสิทธิออกเสียงชี ้ขำดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. กำรลงมติในเรื่ องใดของคณะกรรมกำรบริ หำร จำต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทังหมดขององค์
้
ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้
9. ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่งจะเรี ยกให้ มีกำร
ประชุม เป็ นกรณี พิเศษต่ำงหำกจำกกำรประชุม ตำมปกติก็ ได้ แต่ ทัง้ นี ้ ต้ องบอกกล่ ำววำระกำรประชุมล่ วงหน้ ำแก่
กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรทำหน้ ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมนัน้
10.คณะกรรมกำรบริ หำร จะแต่งตัง้ คณะทำงำน และ/หรื อบุคคลใด ๆ เพื่ อท ำหน้ ำที่ กลั่นกรองงำนที่ นำเสนอต่ อคณะ
กรรมกำรบริ หำร หรื อเพื่อให้ ดำเนินงำนใดๆ อัน เป็ น ประโยชน์ต่อกำรปฏิบ ตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อ
เพื่อให้ ดำเนินกำรใดๆ แทน ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำรภำยในขอบเขตแห่งอำนำจหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริหำรก็ได้
11. ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจ
ช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยู่ภำยใต้ ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจที่ให้ ไว้ และ/
หรื อเป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้ ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนัน้ จะต้ องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรื อมอบอำนำจช่วงที่
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ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่
อำจมี ค วำมขัดแย้ ง (ตำมที่ นิ ยำมไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน หรื อ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) อำจมีส่วนได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษัทหรื อบริษัทย่อยของบริษัท
(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำร
เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนี ้
ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

1. นำยปรีชำ ลีละศิธร
2. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4/4

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4/4

3. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร 1)

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3/3

ชื่อ

หมำยเหตุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตังนำยเจริ
้
ญ แสงวิชยั ภัทร ให้ ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ลำออก

โดยมีนำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตั ้ง
ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจำรณำนโยบำยและหลัก เกณฑ์ ในกำรสรรหำบุค คลที่มีค ุณ สมบัติเหมำะสม เพื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและ
ผู้ บ ริ ห ำรระดับ สูง รวมทั ้งคัด เลือ กบุค คลและเสนอชื ่อ บุค คลที ่ม ีค ุ ณ สมบัต ิเหมำะสมเพื ่อ น ำเสนอต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ หำรระดับสูง รวมถึง
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ก่อนจะมีกำรสรรหำกรรมกำรตำมวำระ
2. พิจ ำรณำทบทวนนโยบำยและหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ กำรกำหนดค่ำ ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมกำรบริ ษัท
และผู้บริ หำรระดับสูง และพนักงำน และมีกำรทบทวนทุกปี
3. ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ น ำเสนอค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริ ห ำรระดับ สู ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท จะเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ
ค่ ำตอบแทนและผลประโยชน์ ข องผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง ส่ วนค่ ำตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมกำรบริ ษั ท ให้
คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 74

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่ำน และมีรำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี ้
ชื่อ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ตาแหน่ ง

1. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

2. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

3. นำยบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

หมำยเหตุ 1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ลำออกระหว่ำงปี มีดงั นี ้
- นำยจิรประวัติ บุณยะเสน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ลำออกมีผลวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 (เข้ ำประชุม 1 ครัง้ จำก 1 ครัง้ )
- นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ลำออกมีผลวันที่ 30 เมษำยน 2563 (เข้ ำประชุม 2 ครัง้ จำก 2 ครัง้ )

โดยมีนำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ จะเลือก
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจ ำรณำกลั่น กรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งโดยรวมของบริ ษัท ซึ่ง ครอบคลุม ถึง ควำมเสี่ย ง
ประเภทต่ำงๆ ที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ย งด้ ำ นกำรเงิน ควำมเสี่ย งด้ ำ นกำรลงทุน และควำมเสี่ย งที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจกำร เป็ นต้ น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ ควำมเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม
3. ดูแ ลและติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งภำยใต้ แ นวทำงและนโยบำยที่ ได้ รั บ อนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วดั ควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมำตรกำรที่จะใช้ ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนด
7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอเกี่ยวกับกำรบริ หำร กำรดำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของบริ ษัทและ
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้ มีคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมควำมจำเป็ น และสนับสนุนคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยงในด้ ำนบุคลำกร
งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็ น ให้ สอดคล้ องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบ
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(1.5) ประธานกรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบเป็ นผู้นำคณะกรรมกำรบริ ษัท ตัดสินใจเรื่ องเกี่ ยวกับนโยบำยบริ ษัท เป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ ำยจัดกำร
อันเป็ นผลจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
2. กำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
3. เป็ นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ควบคุมกำรประชุมให้ มีประสิทธิภำพ
จัดสรรเวลำประชุมอย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำประเด็นสำคัญอย่ำงรอบคอบ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่
กำหนด และเป็ นไปตำมข้ อบังคับบริษัท
4. พิจำรณำกำหนดวำระกำรประชุมร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำร และให้ เรื่ องสำคัญได้ รับกำรบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม ส่งเสริ มให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในกำรมีจริยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
6. สร้ ำงสัมพันธ์ อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร และกรรมกำรที่ไม่ เป็ นผู้บริ หำร รวมถึงระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ ำยจัดกำร
7. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(1.6) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ หำรจัดกำรบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษั ทร่ วม ให้ สอดคล้ องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย ภำยใต้ กรอบอำนำจที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
2. กำกับดูแลให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของบริษัท ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน และผลประกอบกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในอันที่จะสนับสนุนกำรดำเนินงำนทุกหน่วยงำนให้ เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
4. ส่งเสริมให้ บริษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม และจรรยำบรรณ ภำยใต้ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. บริหำรจัดกำรงำนทรัพยำกรบุคคล กำรคัดเลือกบุคลำกร บริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้
มีศกั ยภำพ
6. บริหำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน กำรใช้ ทรัพยำกร และงบประมำณให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
7. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท บริ ษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนทำหน้ ำที่ ในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ำดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมต่ อคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) ทัง้ นี ้ บุคคลที่ ได้ รับกำรแต่งตัง้ ให้ ดำรงต ำแหน่ ง
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กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และตำมพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้ ยังพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ วย
องค์ประกอบและกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริ ษทั /กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะมีกำรดำเนินกำร ดังนี ้
9.3.1 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ ำงน้ อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่ น้ อ ยกว่ ำกึ่ งหนึ่ งของจ ำนวน
กรรมกำรทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ในกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทำหน้ ำที่ในกำรสรรหำ
และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ำดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยพิ จำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมเกณฑ์คุณสมบัติ
กรรมกำร โดยคำนึง ถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำร ซึ่งพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
วิชำชีพ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน เพศ และพิจำรณำจำกทักษะที่จำเป็ นที่ยงั ขำดอยู่
ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทที่มีประสบกำรณ์
ในธุรกิจที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
กำรสรรหำกรรมกำรใหม่จ ะดำเนิน กำรสรรหำจำกแหล่ง ข้ อมูลหลำยแหล่ง รวมถึงฐำนข้ อมูลกรรมกำรจำก
สถำบันและหน่วยงำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ กรณียังไม่สำมำรถสรรหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร ให้ ใช้ บริ ษัท
ที่ปรึกษำภำยนอกได้ โดยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่จะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั ้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
(1) เลือกตั ้งบุคคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีห รื อจะพึงเลือ กตั ้งในครั ง้ นั ้น ในกรณีที่บ ุค คลซึ่งได้ รับ กำรเลือ กตั ้งในลำดับ ถัด ลงมำมีค ะแนนเสีย ง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สำมัญ ประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ต รงเป็ นสำมส่ว นไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับส่ว น
1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้นให้ จบั สลำกกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำม
วำระนัน้ อำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 กำรกำกับดูแลกิจกำร หน้ ำ 77

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

9.3.2 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริ ษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดของบริ ษัท และมีจำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมกำรอิสระ เข้ ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริ ษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมำทำหน้ ำที่เป็ นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
บริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อ ง โดยกรรมกำรอิสระ มีค วำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และมีคุณ วุฒ ิกำรศึกษำ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน ประสบกำรณ์ก ำรทำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำแต่งตั ้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษั ทต่อไป ทั ้งนี ้ หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้ นจำกตำแหน่งก่อนครบ
วำระ คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจแต่งตั ้งกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดข้ ำงต้ นเข้ ำมำดำรงตำแหน่งแทน โดย
กรรมกำรอิสระที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรอิส ระที่ตนแทน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษั ท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำร
อิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมกำรที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ำรงำน ลูก จ้ ำ ง พนัก งำนที่ ป รึ ก ษำที่ ได้ เ งิ น เดื อนประจำ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัท ร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อของผู้มีอำนำจควบคุม ของบริ ษัท เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จำกกำรมีลัก ษณะดังกล่ำ วมำแล้ วไม่น้ อ ยกว่ำ สองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ น
ข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริหำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีห รื อ เคยมีค วำมสัม พัน ธ์ ท ำงธุร กิจกับบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้ นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลัก ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับ สินทรัพ ย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลื อทำง
กำรเงิน ด้ ว ยกำรรับ หรื อ ให้ ก้ ูยืม คำ้ ประกัน กำรให้ สิน ทรัพ ย์เป็ น หลัก ประกัน หนี ส้ ิน รวมถึง พฤติก ำรณ์ อื่น
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ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สัญญำมีภำระหนีท้ ี่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยล ะสำมของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ ำนบำทขึน้ ไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทัง้ นี ้ กำรคำนวณ
ภำระหนีด้ ังกล่ำวให้ เป็ น ไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำ ด้ ว ยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจ ำรณำภำระหนี ้
ดังกล่ำว ให้ นับรวมภำระหนี ท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพัน ธ์ ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้น ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
6. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ น ผู้ให้ บ ริ กำรทำงวิชำชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บ ริ ก ำรเป็ น ที่ป รึกษำกฎหมำยหรื อ ที่ป รึก ษำ
ทำงกำรเงิ น ซึ่ง ได้ รั บ ค่ ำ บริ ก ำรเกิ น กว่ ำ สองล้ ำ นบำทต่ อ ปี จ ำกบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุม ของบริ ษัท และไม่เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่มีนั ย ผู้ มีอำนำจควบคุม หรื อ
หุ้น ส่ว นของผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรทำงวิช ำชีพ นัน้ ด้ ว ย เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จำกกำรมีลัก ษณะดัง กล่ำ วมำแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่ำ
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกิจ กำรที่มีส ภำพอย่ำ งเดีย วกัน และเป็ น กำรแข่งขัน ที่มีน ัย กับ กิจ กำรของบริ ษัท หรื อ บริ ษัท ย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ ำงหุ้นส่ว น หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำ
ที่รับ เงิน เดือ นประจำ หรื อ ถือ หุ้ น เกิน ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจำนวนหุ้น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษัท อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน มีวำระอยู่ในตำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี โดยบริ ษ ัท มีน โยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิส ระ ที ่ส อดคล้ อ งกับ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่
15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ได้ รับแต่งตั ้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
2. เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวข้ ำงต้ น และ
2.1 ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และ
2.2 ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
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นอกจำกนี ้ กรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ ด้ ำ นกำรบัญ ชี ห รื อ กำรเงิ น เพี ย งพอที่ จ ะสำมำรถทำหน้ ำ ที่ ใ นกำรสอบทำนควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของ
งบกำรเงิน ได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัท จะพิจ ำรณำคุณ สมบัติในด้ ำ นอื่ น ๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบกำรณ์ ในธุรกิจ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และควำมมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
สำหรับ หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรแต่ง ตั ้งกรรมกำรตรวจสอบ ให้ เ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรแต่ง ตั ้ง
กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รั บกำรแต่งตั ้งให้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น ใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
แต่ง ตั ้งบุค คลที ่ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ ว นเป็ น กรรมกำรตรวจสอบเพื ่อ ให้ ก รรมกำรตรวจสอ บมีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยบุค คลที่ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่เหลืออยู่ของ
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
9.3.3 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริ หำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
ระดับสูงของบริ ษัทที่สำมำรถบริ หำรงำนในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริ หำรของบริ ษัท และ
สำมำรถกำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติ ดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
9.3.4 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริ ษัท กระทำโดยแต่งตั ้งกรรมกำรจำนวนหนึ่ง
เป็ น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนอย่ำ งน้ อ ย
จำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนต้ อ งเป็ น กรรมกำรอิส ระ โดยประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ
9.3.5 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษั ทเป็ นผู้แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยพิ จำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรหรื อผู้ บริ หำร
ระดับสูงของบริษัทในสำยงำนธุรกิจและสำยงำนสนับสนุน เพื่อทำหน้ ำที่พิจำรณำในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับควำมเสี่ยงของบริษัท
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ ำที่ รับ ผิ ด ชอบกำรบริ ห ำรจัด กำรธุ รกิ จ และกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท รวมถึ งกำร
บริ ห ำรงำนบริ ษ ัท ย่อ ยให้ เ ป็ น ไปตำมแผนธุร กิจ หลัก ของบริ ษ ัท ตำมมติข องผู้ ถ ือ หุ้ น โดยสุจ ริ ต ภำยใต้ ก ฎหมำย
วัต ถุป ระสงค์ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท รวมถึง กำรกำกับ ดูแ ลให้ บ ริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ยปฏิบ ัติต ำมกฎระเบี ย บของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดกำรและ
รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถสรุปเป็ นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีน โยบำยที่จ ะแต่ง ตั ง้ ตัว แทนเข้ ำ ไปดำรงตำแหน่ง เป็ น กรรมกำ ร หรื อ ผู้ บ ริ ห ำรใน
บริ ษัท ย่อ ยและบริ ษัท ร่ ว ม เพื่อ ดูแ ลกำรบริ ห ำรงำนของบริ ษัท นัน้ ให้ เป็ น ไปตำมนโยบำยของบริ ษัท อย่ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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2. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมที่ได้ ลงทุนอย่ำงสม่ำเสมอ
รวมทังมี
้ กำรกำหนดทิศทำงให้ บคุ คลที่บริษัทแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริหำรในบริษัทดังกล่ำวถือปฏิบตั ิ
3. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีกำรควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตำมนโยบำย
ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ และงบประมำณ ตำมที่มีกำรพิจำรณำอนุมตั ิไว้
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีก ำรพิจำรณำโครงสร้ ำงองค์กรและกำรบริ หำรจัด กำรของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ ว ม
ให้ มีประสิทธิภำพ และเอื ้อต่อสภำพกำรดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำอนุมัติกำรใช้ จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรื อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ กำรทำรำยกำร
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพ ย์สิน กำรกู้ยืม หรื อ กำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้ ก้ ู ยืมเงิน
กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษัท ที่มีผลต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยั สำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำสอบทำนควำมถูกต้ องเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน สอบทำนระบบ
กำรควบคุม ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรทำรำยกำรเกี่ ยวโยงกัน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบี ยบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทย่อ ย
และบริษัทร่วม
8. คณะกรรมกำรบริ ษัท มุ่งพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมให้ มีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมกำรบริ ษัท จะได้ รับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจำกบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม และมีกำรพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ วำงแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนต่อไป
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบำยและวิธี ดูแ ลกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรในกำรน ำข้ อ มูล ภำยในของบริ ษั ท ซึ่ งยังไม่ เปิ ด เผยต่ อ
สำธำรณชนไปใช้ เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทังกำรซื
้
้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. บริ ษัทกำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำข้ อมูลและกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์ อักษรเพื่อควำม
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย ตำมกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. บริ ษัท ห้ ำมไม่ใ ห้ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร พนักงำน ใช้ ข้อ มูลภำยในที่เ ป็ น สำระสำคัญ ต่อ กำรซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์
ของบริ ษ ัท และมีผ ลต่อ กำรเปลี ่ย นแปลงรำคำหลัก ทรัพ ย์บ ริ ษ ัท ซึ ่ง ยัง ไม่ได้ เ ปิ ด เผยแก่ส ำธำรณชน เพื ่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง
3. บริ ษัทกำหนดให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ หำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริ หำรในสำยงำนบัญ ชีห รื อกำรเงิน ที่เป็ น
ระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไปหรื อเทียบเท่ำ และพนักงำนซึ่งอยู่ในหน่ วยงำนที่รับทรำบข้ อมูลภำยใน จะต้ องระงับ
กำรซือ้ และ/หรื อ กำรขำยหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือ นก่อนที่บริ ษัทจะมีกำรเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน หรื อ ข้ อมูลข่ำวสำรที่เป็ น สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ย นแปลงรำคำ
หลักทรัพย์ จนกว่ำบริษัทจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในดังกล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ ว
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4. บริ ษัทกำหนดให้ ก รรมกำร ผู้บ ริ หำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริ หำรในสำยงำนบัญ ชีห รื อกำรเงิน ที่เป็ น
ระดับผู้จดั กำรฝ่ ำยขึ ้นไปหรื อเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งบุคคลดังกล่ำว
รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะถืออยู่ มำยังเลขำนุกำรบริ ษัท โดยให้ จดั ทำและนำส่งภำยใน
30 วันทำกำรภำยหลังเข้ ำรับตำแหน่ง นอกจำกนี ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงต้ องแจ้ งเกี่ยวกับกำรซื ้อหรื อ
ขำยหลักทรัพย์ ของบริ ษัททุกครั ง้ โดยแจ้ งอย่ำงน้ อย 1 วันล่วงหน้ ำก่อนทำกำรซือ้ ขำยต่อคณะกรรมกำรหรื อ
ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อมีกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วัน
ทำกำร ทังนี
้ ้ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
5. บริษัทกำหนดให้ กรรมกำร จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย มำยังเลขำนุกำรบริ ษัท
6. บริ ษัท กำหนดให้ ก รรมกำรรำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ และรำยงำนกำรมีส่ว นได้ เ สีย
ให้ ที ่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ทรำบ โดยเลขำนุก ำรบริ ษ ัท เป็ น ผู้ จ ดั ท ำข้ อ มูล รำยงำนต่อ ที ่ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในครำวถัด ไป รวมถึง เปิ ด เผยข้ อ มูล กำรเปลี ่ย นแปลงกำรถือ ครองห ลัก ทรัพ ย์ ข อง
กรรมกำรและผู้บริ หำรระหว่ำงปี ไว้ ในรำยงำนประจำปี
7. บริ ษั ท ให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อกำรป้ อ งกัน กำรใช้ ข้อ มูลภำยในเพื่ อ แสวงหำผลประโยชน์ ในทำงมิ ชอบ หรื อ ท ำให้
ผลประโยชน์ของบริ ษัทลดลง หรื อก่อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ ในนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน สัญญำจ้ ำงแรงงำน และข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
8. บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญ ในกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับ ของลูก ค้ ำ โดยไม่นำสำรสนเทศดังกล่ำวมำใช้
เพื่อ ผลประโยชน์ข องกรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร พนัก งำน และผู้ที่เกี่ย วข้ อ ง เว้ นแต่เป็ น ข้ อ มูลที่ต้ องเปิ ดเผยตำมที่
กฎหมำยกำหนด
9. บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/หรื อ ป้องกัน
กำรเข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัทจำกบุคคลภำยนอก และกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลให้ กับพนักงำนในระดับ
ต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภำยนอกมีส่วนร่ วมในกำรทำงำนเฉพำะกิจเกี่ยวกั บข้ อมูลที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและ
อยู ่ร ะหว่ำ งกำรเจรจำ ซึ ่ง เข้ ำ ข่ำ ยกำรเก็บ รัก ษำข้ อ มูล ภำยในอัน อำจมีผ ลต่อ ควำมเคลื ่อ นไหวของรำคำ
หลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษ ัท บุค คลเหล่ำ นั น้ จะต้ อ งท ำสัญ ญ ำเก็บ รัก ษำข้ อ มูล ควำมลับ ( Confidentiality
Agreement) จนกว่ำจะมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต.
11. กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร พนัก งำน ผู้ที ่ฝ่ ำ ฝื น นโยบำยกำรใช้ ข้ อ มูล ภำยในจะต้ อ งถูก ลงโทษทำงวิน ยั และ/หรื อ
กฎหมำยแล้ วแต่กรณี
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9.6 นโยบายการบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ได้ กำหนดนโยบำยและกรอบปฏิบัติ ในกำรบริ ห ำรจัด กำรด้ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ
เพื่อให้ มีกำรควบคุมกำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและสำมำรถดำเนินงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้ำหมำยทำงธุร กิจสูงสุด และอำนวยควำมสะดวกแก่
พนักงำนในกำรปฏิบัติห น้ ำที่ให้ กับองค์กร รวมทัง้ มีกำรควบคุมจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ กับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และภัยคุกคำมต่ำงๆ ทังจำกภำยในและภำยนอก
้
โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. มีกำรแบ่งแยกอำนำจหน้ ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้ มีกำรสอบยันกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงบุคลำกร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบกำรปฏิบตั ิงำนตลอดกระบวนกำร ในลักษณะที่อำจเป็ นควำมเสี่ ยงให้
เกิดกำรแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงระบบงำนสำรสนเทศโดยมิชอบ
2. มีกำรควบคุมกำรเข้ ำออกและกำรป้องกันควำมเสียหำยศู นย์คอมพิวเตอร์ จำกัดเฉพำะบุคคลที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้
จึงจะสำมำรถเข้ ำออกและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ และให้ มีกำรป้องกันอุบัติภยั ต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึ ้นภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่สำมำรถเป็ นเหตุทำให้ ระบบคอมพิวเตอร์ หยุดทำงำน
3. มีกำรรักษำควำมปลอดภัยข้ อมูล ระบบเครื อข่ำยและคอมพิวเตอร์ โดยให้ มีกำรควบคุ มสิทธิ์กำรเข้ ำใช้ งำนของ
พนักงำนแต่ละคนอย่ำงถูกต้ องเหมำะสม มีกำรรักษำควำมปลอดภัยบัญชีรหัสผ่ำนเข้ ำใช้ งำนระบบ มีกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยทำงระบบเครื อข่ำยที่สำมำรถป้องกันกำรถูกคุมคำมจำกภำยนอก
4. มีกำรควบคุมกำรพัฒนำหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระบบงำนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ที่มีกำรแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงถูกดำเนินกำรเป็ นไปตำมควำมต้ องของผู้ใช้ งำนถูกต้ องและครบถ้ วน
5. มีกำรสำรองข้ อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรี ยมพร้ อมในกรณี ฉุกเฉิน เพื่อให้ ระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
สำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง
6. มีกำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนประจำทำงด้ ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีรำยละเอียดขันตอนปฏิ
้
บตั ิที่ชดั เจนเพื่อให้ มีกำรใช้
งำนระบบคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้ อง มีประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยในกำรรักษำข้ อมูลที่ถูกนำเข้ ำ
ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์
7. มีกำรควบคุมกำรใช้ บริ กำรงำนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกผู้ให้ บริ กำรภำยนอก ตั ง้ แต่กำรคัดเลือก กำรทำ
สัญญำกำรรักษำควำมลับข้ อมูล กำรควบคุมบัญชีกำรเข้ ำถึงระบบคอมพิวเตอร์
8. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ มีมำตรกำรควบคุมป้องกันควำมเสี่ยงต่ำงๆ ไม่ให้
เกิดขึ ้น หรื อทำให้ ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทังรั้ บมือกับควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจจะมีขึ ้น
9. พนักงำนจะต้ องใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ไม่กระทำผิดกฎหมำย ไม่
กระทำผิดตำมพระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หรื อเพื่อก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่บคุ คลอื่น
10. พนักงำนของบริษัทต้ องให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคุม และกำรดำเนินกำรใด ๆ เพื่อควำมปลอดภัยใน
กำรใช้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท
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9.7 นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท ตระหนัก และเล็ง เห็น ถึง ควำมสำคั ญ ต่อกำรเคำรพในหลัก สิท ธิ ม นุษ ยชน ซึ่งเป็ น สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐำนโดย
ยึด หลัก ควำมเสมอภำคและเท่ำ เทีย มกัน จึง ได้ ส่ง เสริ ม ให้ กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร และพนัก งำนตระหนัก ถึง กำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคำรพและยึด มั่นในกำรปฏิบัติตำมหลัก สิท ธิ ม นุษ ยชนบนพืน้ ฐำนของศัก ดิ์ศ รี ควำมเป็ น มนุษย์ ต่อ ผู้มีส่ว น
ได้ เสียทุกฝ่ ำย
2. ให้ ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทัง้ ทำง
วำจำและกำรกระทำ อันเนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงสถำนภำพ เช่ น สัญชำติ เพศ อำยุ ศำสนำ ถิ่นกำเนิด ภำษำ
วัฒนธรรม กำรศึกษำ ลักษณะทำงกำยภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมคิดเห็น และควำมเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบตั ิต่อพนักงำนบนพื ้นฐำนของศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ สนับสนุนให้ พนักงำนใช้ สิทธิของตนโดยชอบ
ธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย สิทธิหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ของตนเอง รวมถึงกำรเคำรพในสิท ธิแ ละหน้ ำ ที่ข องบุค คลอื่น และกำรสร้ ำ งควำมสัม พัน ธ์อ นั ดีระหว่ำ งกัน
เพื่อให้ พนักงำนใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ
4. รักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่กระทำกำรละเมิดข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัว หรื อแสวงหำผลประโยชน์
โดยมิชอบจำกข้ อมูล กำรเก็บข้ อมูล กำรเปิ ดเผยหรื อกำรนำข้ อมูลไปใช้ ต้องได้ รับกำรยินยอมจำกเจ้ ำของข้ อมูล
เว้ นแต่เป็ นกำรกระทำที่ชอบด้ วยกฎหมำย ข้ อบังคับ หรื อระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนกำรติดตำมกำกับดูแล กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและกำรปฏิบัติง ำนของพนักงำน มิให้ กระทำกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
9.8 นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ผลงำนและลิขสิทธิ์ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัท หรื องำนที่ใช้ สำหรับบริ ษัท
ผลงำนและลิข สิท ธิ์ เหล่ำ นัน้ ถื อ เป็ น ของบริ ษัท ต้ อ งส่ง มอบให้ กับ บริ ษัท ไม่ว่ำ ข้ อ มูล ผลงำนหรื อ ลิข สิท ธิ์ ที่
เก็บไว้ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแ ลกำรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ สิ ท ธิ บัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ และทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำของบริ ษั ท เพื่ อ รั ก ษำ
ผลประโยชน์และป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์จำกบุคคลอื่น
3. ใช้ งำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ เป็ นไปตำม “ระเบียบกำรใช้ งำนเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ อย่ำง
ปลอดภัย ” และพระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแล
กำรใช้ ง ำนโดยฝ่ ำ ยเทคโนโลยีส ำรสนเทศของบริ ษ ัท อำทิเช่น กำรใช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ต้ อ งผ่ำ นกำร
ตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้ องโดยฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ หำกบริ ษัทตรวจพบกำรกระทำที่
ไม่ถูกต้ อง ถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินัยบริ ษัท
4. ปฏิ บัติ ต นให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำและลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น กฎหมำยเกี่ ย วกั บ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ กฎหมำยเกี่ยวกับ สิทธิบ ตั ร กฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้ อง และ
ส่งเสริ มให้ มีกำรฝึ กอบรมให้ ควำมรู้กบั พนักงำนในด้ ำนกฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ
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5. กำรน ำผลงำนหรื อ ข้ อ มูลอัน เป็ น สิ ทธิ ของบุค คลภำยนอก ที่ ได้ รับ มำหรื อ ที่ จ ะน ำมำใช้ ภำยในบริ ษั ท จะต้ อ ง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผู้อื่น
9.9 นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีจริ ยธรรม จรรยำบรรณ
และอยู่ภำยใต้ กรอบของกฎหมำย และให้ ควำมสำคัญกับกำรสนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ในอันที่จะ
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ สังคม และควำมมัน่ คงของประเทศ บริ ษัทได้ ประกำศเจตนำรมณ์เข้ ำร่ วมเป็ น
สมำชิก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต และก ำหนดนโยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต ใน
จรรยำบรรณธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยควำมสุจริ ต โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยวำงพืน้ ฐำน
ระบบกำรควบคุมภำยในให้ มีประสิทธิภำพ สร้ ำงจิตสำนึกให้ กับบุคลำกรภำยในบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ ำงซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และมีคณ
ุ ธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ สร้ ำงจิตสำนึก ค่ำนิยมแก่พนักงำนในกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริต เคำรพกฎระเบียบ กฎหมำย ข้ อบังคับ นโยบำยต่ำงๆของบริษัท
2. จัดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สำมำรถกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง และป้องกันควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรติดตำมโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. พั ฒ นำระบบควบคุ ม ภำยในที่ ค รอบคลุ ม เรื่ อ งต่ ำ งๆ ได้ แ ก่ กำรเงิ น กำรบั ญ ชี กำรเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กระบวนกำรอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบภำยใน กำรติดตำมและกำรประเมินผล เพื่อรำยงำนให้
ผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
4. สื่อสำร เผยแพร่ ให้ ควำมรู้ แก่พนักงำน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ ำที่ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ ทุกฝ่ ำยปฏิบัติให้
เป็ นไปตำมนโยบำย ผ่ำนอินทรำเน็ตภำยใน บอร์ ดกิจกรรม และมีกำรจัดหลั กสูตร กำรบริ หำรควำมเสี่ยงและ
ป้อ งกัน กำรทุจ ริ ต ให้ ก ับ ผู้ บ ริ ห ำรและหัว หน้ ำ งำน รวมถึง กำรบรรจุเรื่ อ งนโยบำยกำรต่อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต ใน
หลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงำนใหม่อีกด้ วย
5. ไม่สนับสนุนกำรเสนอหรื อให้ ค่ำอำนวยควำมสะดวกหรื อสินบนใดๆแก่บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้ ผ้ ูนนกระท
ั้
ำ
หรื อละเว้ นกำรกระทำใดที่ผิดกฎหมำยหรื อโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
6. ไม่เรี ยกรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจให้ ปฏิบัติหน้ ำที่ในทำง
มิชอบ หรื อละเว้ นกำรปฏิบัติหน้ ำที่ เว้ นแต่ในเทศกำลซึ่งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ ซึ่งควรเป็ นสิ่งที่ไม่ใช่ตวั เงินและ
มีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000 บำท
7. จัดช่ องทำงรับ แจ้ งเบำะแส กำรกระทำที่ สงสัย ได้ ว่ำเป็ นกำรทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น ที่เกิด กับ บริ ษั ท ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อ ม ผ่ำ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ เลขำนุก ำรบริ ษ ัท หรื อ antifraud@mono.co.th และก ำหนด
มำตรกำรคุ้ม ครองผู้ให้ ข้ อมูล รัก ษำข้ อ มูลของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นควำมลับ โดยไม่ให้ ได้ รับ ควำมเดือ ดร้ อน หรื อ
ควำมไม่ช อบธรรม อัน เกิด จำกกำรแจ้ ง เบำะแส มีก ระบวนกำรในกำรสืบ สวน กำหนดบทลงโทษผู้ก ระท ำ
ควำมผิดตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
8. สนับ สนุน กิจ กรรมของหน่ ว ยงำนหรื อ องค์ก รต่ำ งๆ เพื่อ ประโยชน์ ใ นกำรป้ อ งกัน และสนับ สนุน กำรต่อ ต้ ำ น
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
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ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562 บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ได้ ผ่ำนกำรรับรองกำรต่ออำยุกำรเป็ นสมำชิก
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต เป็ นสมัยที่ 2 ตำมมติคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ประจำ
ไตรมำส 2/2562 พร้ อมทัง้ เข้ ำรับใบประกำศรับรองจำกกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบัติ ฯ โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี และตลอด
ปี 2563 บริ ษัทได้ ดูแ ลให้ มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย รวมถึงกำรควบคุม และตรวจสอบภำยใน ซึ่งไม่ พ บรำยงำน หรื อ
กำรกระทำผิดด้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ เรื่ องใดๆ
9.10 ค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด และสำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีต่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ประเภท

ค่ าตอบแทน (บาท)

ค่ำสอบบัญชี

5,210,000

ค่ำบริกำรอื่น

รวม

5,210,000

9.11 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
รายงานการปฏิบัตติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท
ในปี 2563 บริษัทนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีกำรทบทวน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเป็ นประจำทุกปี และปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนของธุ รกิจ เพื่อให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยบริษัท และเพื่อพัฒนำสู่ควำมยัง่ ยืน ดังมีรำยละเอียด ต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. บริษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ำรับกำรเลือกเป็ นกรรมกำร รวมทัง้ กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำสำหรับกำรประชุม ตั ้งแต่ 30 กันยำยน 2563 –
31 ธันวำคม 2563
2. บริ ษัทจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 สิงหำคม 2563 โดยเลื่อนจำกวันที่ 30 เมษำยน
2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) และมีกำรแจ้ งมติต่อ
ตลำดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งบริ ษัทได้ ปฏิบัติตำมกฎของตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร ซึ่งบริ ษัทมีกำรจัด ส่งหนังสื อเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสำรประกอบ (ดังที่ปรำกฎอยู่ใน
นโยบำย) ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 21 วัน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และนำเสนอไว้ บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย
30 วันก่อนวันประชุม โดยมีกรรมกำรบริ ษัททุกท่ำนเข้ ำร่ วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุม ครบองค์ประชุม
3. บริษัทได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมอย่ำงทัว่ ถึง ก่อนลงคะแนน
และสรุปมติที่ประชุมแต่ละวำระ และนับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง โดยในวำระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ
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ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวำระอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ให้ ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. บริ ษัทได้ รำยงำนสถำนะผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ งแก่ผ้ ูถือหุ้นของ
บริ ษัท มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และส่งรำยงำนภำยใน 14 วันนับจำก
วันประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริ ษัทดำเนินกำรเผยแพร่ ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลั กทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมหลักเกณฑ์
ที ่ก ำหนด รวมถึ งเผยแพร่ ข้ อ มูลข่ ำ วสำรผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.mono.co.th โดยมี ก ำรเปิ ด เผยข้ อ มูล
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณกรรมกำรและผู้บริ หำร ในหมวด “กำรกำกับดูแลกิจกำร” และ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำร ข้ อมูลทำงกำรเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ ” และบริ ษัทมีช่องทำงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อย
สำมำรถติดต่อสอบถำมข้ อมูลได้ ทำง E-mail : ir@mono.co.th
6. นโยบำยเรื่ องกำรดูแ ลกำรใช้ ข้ อมูลภำยใน สำมำรถดูร ำยละเอีย ดได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูลประจำปี
(แบบ 56-1) ข้ อ 9.5 กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน และทำงบริ ษั ทส่ งจดหมำยแจ้ งเตื อนไม่ ให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำร เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญต่อกำรซื ้อขำยหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน หรื อข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำหลักทรัพย์
7. กรรมกำรและผู้บ ริ หำรระดับสูง มีกำรรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์สำนักงำน ก.ล.ต. และมี
กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย ตำมที่บริ ษัทกำหนด
ในปี 2563 บริ ษัทได้ รับกำรประเมิน คุณ ภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เป็ นกำร
ประเมินคุณภำพทัง้ ก่อนกำรประชุม กำรจัดประชุม และภำยหลังกำรประชุม ซึ่งบริ ษัททำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็ นปี ที่เจ็ด
ติดต่อกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม และให้ ควำมสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ในแง่กำรดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริ ษัท มี
หน่วยงำนบริ กำรลูกค้ ำ Customer Service ซึ่งเป็ นตัวกลำงในกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรสินค้ ำบริ กำรของบริ ษั ท รับ
ข้ อร้ อ งเรี ย น และช่วยประสำนงำนในกำรแก้ ไขปั ญ หำต่ำ งๆของลูก ค้ ำ ในส่ว นของกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรบริ ษ ัท เปิ ด
ช่องทำงในกำรรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริ ษัทผ่ ำน “CG Hotline” ซึ่งในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทยัง ไม่มีผ้ ูมีส่วนได้ เสีย
แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนใดๆผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัท เปิ ดเผยข้ อ มูลสำคัญ ทัง้ ข้ อมูลทำงกำรเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้ อ ง ครบถ้ วน และ
เท่ำเทียมกัน ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อส่งเสริ มควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และมี
กำรเผยแพร่ ข้ อมูล บนเว็บ ไซต์ของบริ ษัท อย่ำ งสม่ำ เสมอ รวมถึงมีก ำรสื่อสำรกับ นัก วิเ ครำะห์ และสื่อ มวลชนในกำร
เผยแพร่ ผลประกอบกำร และทิศทำงกำรดำเนินธุ รกิจอย่ ำงต่อเนื่อง
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท มีน โยบำยให้ ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท รำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ โดย
เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นผู้ จดั ทำสรุปข้ อมูลรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบในครำวถัดไป รวมถึง กำรถือ
ครองหลักทรัพ ย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ทั ้งนี ้ กำรเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563 ข้ อมูลปรำกฎอยู่ใน
หัวข้ อโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นและกำรจัดกำร
สรุ ปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
ชื่อ – สกุล

จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.1)
ปี 2563

กำรเปลี่ยนแปลง สัดส่วนกำรถือหุ้น

ปี 2562

เพิ่ม / (ลด)

ณ 31 ธ.ค. 2563 (%)

กรรมการ
1. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

-

-

-

-

12,900,000

12,900,000

-

0.37

6,600,000

6,600,000

-

0.19

12,000,000

13,000,000

(1,000,000)

0.35

5. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

-

-

-

-

6. นำยปรีชำ ลีละศิธร

-

-

-

-

7. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ

1,500,000

1,500,000

-

0.04

8. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร2)

2,710,000

- ไม่มีข้อมูล -

-

0.08

1. น.ส.สรัญญำ อมรรัตนสุชำติ3)

2,332,000

- ไม่มีข้อมูล -

-

0.07

2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

1,602,900

1,602,900

-

0.05

3. น.ส.ปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์

2,050,000

2,050,000

-

0.06

4. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

1,000,000

1,000,000

-

0.03

-

- ไม่มีข้อมูล -

-

-

2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
4. นำยซัง โด ลี

ผู้บริหาร

5. นำงสำวทัศนีย์ ควรแถลง3)

หมำยเหตุ 1) จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563 3,471,054,038 หุ้น
2)
นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร เข้ ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563
3)
น.ส.สรัญญำ อมรรัตนสุชำติ และน.ส.ทัศนีย์ ควรแถลง เข้ ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563
4)
ในปี 2563 ไม่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 13 ท่ำน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน จำกกรรมกำรทังหมด
้
8 ท่ำน กรรมกำรอิสระ
3 ท่ ำ น ด ำรงต ำแหน่ ง ในคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ท โดยมี คุณ สมบัติ ต ำมข้ อ ก ำหนดของ ก.ล.ต.
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรบริหำรงำนตรวจสอบ
2. คณะกรรมกำรบริ ษัทแยกอำนำจหน้ ำที่และบทบำทของประธำนกรรมกำรกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรไว้ อย่ำง
ชัดเจน ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน ประธำนกรรมกำรไม่ได้ ร่วมบริ หำรงำนปกติ แต่ให้ กำรสนับสนุนและคำแนะนำ
ในกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรอย่ำงสม่ำ เสมอ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรบริษัทภำยใต้ กรอบอำนำจที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรของบริษัท เป็ นกรรมกำรอิสระ
3. บริษัทแบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร ไว้
อย่ำ งชัด เจน มีก ำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำ ที่แ ละวงเงิน อนุ ม ัติข องฝ่ ำยบริ ห ำรในแต่ล ะระดับ ไว้ เ ป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรอย่ำงชัดเจน
4. บริ ษัทมีข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับ จรรยำบรรณสำหรับ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน เพื่อเป็ นหลักในกำรดำเนิน
ธุรกิจ และเป็ นควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ โดยเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริ ษัทจัดกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ปี 2563 จำนวน 9 ครัง้ เพื่อพิจำรณำวำระประจำของแต่ละไตรมำส
และมีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร 34 ครัง้ เพื่ออนุมัติงบประมำณกำรดำเนินงำน รับทรำบผลกำร
ดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำน รวมถึงมีกำรกระจำยและแบ่งอำนำจหน้ ำที่ให้ กับคณะอนุกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ
เพื่อพิจำรณำวำระตำมอำนำจหน้ ำที่ที่รับผิดชอบ กลัน่ กรองข้ อมูล ติดตำมกำรดำเนินงำน เพื่อให้ กำรบริ หำรงำน
และกำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำ
6. บริ ษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท กำรประเมินตนเองของกรรมกำร กำรประเมิน
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรประเมินประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ปี ละ 1 ครัง้ ตำมแบบประเมินที่ปรับปรุ งจำก
ศูน ย์พ ฒ
ั นำกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรบริ ษ ัท จดทะเบีย น ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยจัด ท ำขึ ้น เพื ่อ เป็ น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ ไขกำรดำเนินงำนต่อไป
ทัง้ นี ้ ในส่วนของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทำงคณะกรรมกำรบริ ษัทยังไม่ได้ มีกำรกำหนดนโยบำยจำกัด
จำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกำรจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรไว้
ในนโยบำย เนื่องมำจำกเล็งเห็นว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้ อุทิศเวลำกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำร ในกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรงำน และผลกำรดำเนินงำนเป็ นอย่ำง ดี และแม้ ว่ำทำงบริ ษัท
ไม่ได้ มีกำรจัดตั ้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร (CG Committee) แยกออกมำอย่ำงชัดเจน แต่มี หน่วยงำนภำยใน คือ
ฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งดูแลกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง ดูแล
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำกับดูแ ลกิจกำร หลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ฯลฯ และรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ด้ ำนกำกับดูแลกิจกำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมกำรและผู้บริ หำร โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ วำงนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรภำยใต้ บรรษัทภิบำลที่ดี
ยึดมัน่ คุณธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย และดำเนินธุรกิจบนพื ้นฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำธุรกิจให้ เติบโต ด้ วยตระหนักดีว่ำบริษัทเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ในฐำนะผู้นำในกำร
สร้ ำงสรรค์สื่อและข้ อมูลควำมบันเทิง ที่สำมำรถเข้ ำถึงกลุ่มคนในทุกระดับ โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ จึงสนับสนุนให้
กลุ่มธุรกิจขององค์กร มีบทบำทสำคัญในกำรนำศักยภำพ บุคลำกร ทรัพยำกร เข้ ำมำมีส่วนสร้ ำงสรรค์โครงกำรหรื อกิจกรรม
ต่ำงๆ ภำยใต้ แนวคิด “ร่ วมกันให้ ช่วยกันทำ” (Giving and Helping) โดยนำบริบท Creating Shared Value (CSV) เป็ น
หนึ่งฟั นเฟื องช่วยขับเคลื่อนเสริ มสร้ ำงแผนงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงพร้ อมร่ วมมือ
กับเครื อข่ำยทัง้ ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และประชำสังคม ดำเนินงำนเพื่อประโยชน์อย่ำงสูงสุด ซึ่งเป็ นกำรสร้ ำงรำกฐำน
องค์กรเติบโตไปพร้ อมกับสังคมอย่ำงมัง่ คงและยัง่ ยืน

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมของโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ วำงนโยบำยกำรดำเนิน งำนด้ ำนควำมรับ ผิดชอบต่อ สัง คมตำมหลัก กำร 8 ข้ อ ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ ให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักจริ ยธรรม ควำมเป็ นธรรมเพือ่
สร้ ำ งควำมเชื่อ มัน่ ให้ ก ับ นัก ลงทุน และผู้ถือ หุ้น โดยมีน โยบำยและแนวปฏิบ ตั ิทั ้ง นโยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรที ่ดี
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน รวมถึงกำรประกอบธุรกิจภำยใต้ กำรเคำรพต่อ
กฎหมำย สำหรับกระบวนกำรทำงำน มีกำรจัดระบบควบคุมภำยใน ที่ น่ำเชื่อถือ ตรวจสอบได้ มีกำรสร้ ำงสมดุลอำนำจ
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน กำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิตำมลำดับชั ้น เพื่อให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำ ง
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้ ข้อมูลภำยใน ดูแลตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกันที่เกี่ยวกับกับควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ส่งเสริ มให้ พนักงำนปฏิบตั ิตำมนโยบำยของบริ ษัท และมีกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำย ผลกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรทำงำนอย่ำงมุ่งมั่ นของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
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ต่ำ งๆ เพื่อ ให้ ก ำรดำเนิน ธุรกิจเป็ น ไปด้ วยควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และสร้ ำ งผลตอบแทนที่ดีให้ ก ับ ผู้ถือหุ้น อย่ำ ง
ต่อเนื่อง
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ให้ ควำมสำคัญ ต่อกำรบริ หำรงำนด้ วยหลักธรรมำภิบำล สนับสนุนให้ ทุก
กระบวนกำรภำยในมีระบบควบคุมภำยในที่ดี และส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนตระหนั กในกำรกระทำที่
สุจริต ต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยดำเนินกำรตั ้งแต่ กำรกำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตั ิ กำรมีระบบป้องกัน มีช่องทำง
รับเรื่ องร้ องเรี ยนกำรทุจริต และมีกำรกำหนดบทลงโทษกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ ในองค์กรอย่ำงเป็ นรูปธรรม ตำมที่ปรำกฏในกฎ
ข้ อบังคับบริ ษัท และข้ อปฏิบัติของพนักงำน นอกจำกนี ้ยังมีกำรสื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวไปให้ ค่คู ้ ำทรำบ และดำเนินธุรกิจ
กับพันธมิตรที่สนับสนุนนโยบำยกำร รวมถึงกำรขยำยแนวร่วมเพื่อร่วมกันต่อต้ ำนกำรทุจริตเช่นเดียวกัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ด้ วยกำรคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัท ได้ วำงแนวทำงในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่ำนกำรปฏิบตั ิ
อย่ำ งเท่ำ เทีย มกัน ทั ง้ ในด้ ำ นกำรดูแ ลพนัก งำน ลูก ค้ ำ ผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่วนเกี ่ย วข้ อ งต่ำ งๆ ทั ้งนี ้ นโยบำยด้ ำนสิท ธิ
มนุษยชน ปรำกฎอยู่ในหัวข้ อกำกับดูแลกิจกำร
4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่ างเป็ นธรรม
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำร และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดย
ดูแลและจัดทำนโยบำยทำงด้ ำนกำรบริหำรค่ำจ้ ำง ควำมเป็ นอยู่ สภำพแวดล้ อมกำรทำงำน สวัสดิกำร กำรประเมินผล และ
กำรพัฒนำฝึ กอบรม เพื่อเสริมสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเติบโตไปพร้ อมกับองค์กร อีกทังปฏิ
้ บตั ิ ต่อแรงงำน
ด้ วยควำมเป็ นธรรม ภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ มุ่งสร้ ำงสรรค์สินค้ ำและบริ กำรที่ได้ มำตรฐำน โดยเฉพำะข้ อมูลควำมบันเทิงที่
มีคณ
ุ ภำพและสำมำรถสร้ ำงควำมสุขให้ กบั ลูกค้ ำ ผ่ำนกำรคัดสรรข้ อมูลทีเ่ หมำะสมและเป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ ำทุกกลุ่ม และ
ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้ อม
ธุรกิจของโมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ไม่ได้ มีผลกระทบในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมโดยตรง แต่กำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นหนึ่งใน เป้ำหมำยที่บริษัทสนับสนุน ทังกำรบริ
้
หำรจัดกำรทรัพยำกรภำยใน ปลูกฝังให้ พนักงำนใช้ ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำ และรักษำสิ่งแวดล้ อม และกำรจัดกิจกรรมที่สนับสนุนกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมภำยนอก
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ด้ วยสำนึกในกำรเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ พยำยำมเข้ ำไปมีส่วนร่ วมในกำร
พัฒนำชุมชุนในบริ เวณใกล้ เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดำน เพรำะเชื่อว่ำชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้ เกิดสังคมคุณภำพ
และนำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรื องของประเทศตำมลำดับ
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
ในโลกยุคปั จจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วตำมกระแสของเทคโนโลยี จำกกำรที่ทำงโมโน เน็กซ์
และบริ ษัทในเครื อ มีธุรกิจหลักด้ ำนสื่อ และโซเชียลมีเดีย ที่มีควำมหลำกหลำย ทำให้ ใช้ ประโยชน์จำกสื่อที่มีในกำรส่งเสริ ม
กำรประชำสัมพันธ์งำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมของบริษัท แสวงหำแนวร่วมจำกภำยในและภำยนอก
อีกทัง้ เป็ นกระบอกเสียงให้ กับโครงกำรหรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยให้ สังคมน่ำอยู่ นอกจำกนี ้ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มำใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจัด กำรงำนภำยในองค์ก ร ให้ มีค วำมทัน สมัย ลดกำรใช้ ท รัพ ยำกรต่ำ งๆ และควบคุม ต้ น ทุน ให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้น

เป้ าหมายการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
 เป้ าหมายที่ 1 : ปลูกจิตสานึก สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในวัตถุประสงค์กำรทำประโยชน์เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมที่ถกู ต้ องแก่พนักงำน หรื อผู้เข้ ำร่วมกิจกรรม และ เน้ นกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมด้ วยควำมสมัครใจ
 เป้ าหมายที่ 2 : เพิ่มช่ องทางสื่อ สร้ างเครือข่ ายจิตอาสา สร้ ำงช่องทำงเพื่อสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร โครงกำร กิจกรรม ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร กระจำยข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ
ให้ ได้ อย่ำงทัว่ ถึง และสร้ ำงพันธมิตร เพื่อรวมเป็ นเครื อข่ำยจิตอำสำ ทังภำครั
้
ฐ ภำคเอกชน ค่ำยอำสำจำก
สถำนศึกษำต่ำงๆ ลูกค้ ำ ประชำชนทัว่ ไป เพื่อผสำนควำมร่วมมือกันสร้ ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม
กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ได้ วำงแผนโครงกำรและงบประมำณประจำปี ในกำรทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน
และสิ่ งแวดล้ อ ม โดยแต่ ละธุ ร กิ จ ภำยในกลุ่ม บริ ษั ท ได้ มี บ ทบำทในกำรสนั บ สนุน และช่ ว ยเหลื อ สัง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้ อมตำมควำมเชี่ยวชำญของแต่ละธุ รกิจ และด้ วยควำมเป็ น ธุรกิจสื่อ ทำให้ บริ ษัทสำมำรถใช้ ช่องทำงต่ำงๆ ที่
หลำกหลำยในกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์โครงกำรต่ำงๆ โดยมีโครงกำรที่แต่ละธุรกิจเข้ ำไปมีส่วนร่วม
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10.2 การดาเนินงาน และการจัดทารายงาน
กระบวนการการจัดทารายงาน
ในกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสัง คม โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ได้ ยึดตำมหลักกำร 8 ข้ อ ที่จดั ทำ
โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียซึ่งประกอบด้ วย ลูกค้ ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน และสังคม
โดยรวม ทังนี
้ ้ บริษัท ได้ จดั ทำแผนงำนโครงกำรและดำเนินงำนจัดกิจกรรมด้ ำนสังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นประจำทุกปี โดย
มีควำมสอดคล้ องกับนโยบำยที่กำหนดไว้ ข้ำงต้ น
การดาเนินงาน
ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ ดำเนินงำนด้ ำนกิจกรรมเพื่อสังคม ตำมหลักกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี ้
 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ ให้ ค วำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีระบบกำร
ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี และยังดำเนินธุรกิจด้ วยควำมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียด้ ำนต่ำงๆ ทัง้ ควำมมุ่งมัน่ ที่
จะพัฒนำธุรกิจให้ เติบโตเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ ในกำรนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ
กำรปฏิบตั ิตำมกติกำกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำที่สจุ ริต ภำยใต้ กรอบของกฎหมำย กำรทำข้ อตกลงทำงกำรค้ ำกับพันธมิตร/คู่ค้ำ
ที่ได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ฯลฯ กำรประกอบกิจกำรต้ องยึดหลักกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องและ
ส่งเสริมให้ พนักงำนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย นโยบำย จรรยำบรรณ และแนวปฏิบตั ิต่ำงๆของบริษัท รวมถึงกำรมีช่องทำงกำร
ร้ องเรี ยนสำหรับผู้มีส่วนได้ เสียแจ้ งข้ อมูลกรณีที่ไม่ได้ รับควำมเป็ นธรรม
 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทยังคงมุ่งมัน่ ต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ โดยเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต มำตั ้งแต่ไตรมำสที่ 3/2559 ทังนี
้ ้ ไตรมำสที่ 2/2562 ได้ ผ่ำนกำรต่ออำยุและรับรองกำรเป็ นสมำชิก
สมัยที่ 2 โดยมีสถำนะกำรรับรอง 3 ปี บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส ภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล และต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรูปแบบมำโดยตลอด กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ซึ่งสื่อสำรข้ อมูลให้ กับ
ผู้บริหำรและพนักงำน ผ่ำนเว็บไซต์อินทรำเน็ตภำยใน จัดฝึ กอบรมให้ ควำมรู้กับพนักงำน และกำรปฐมนิเทศให้ กบั พนักงำน
ใหม่มำอย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษัทมีกระบวนกำรและช่องทำงกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อเบำะแสกำรกระทำทุจริ ต ทังจำกพนั
้
กงำนและ
ผู้มีส่วนได้ เสียอื่น ซึ่งในปี 2563 ไม่พบรำยงำน หรื อกำรกระทำผิดด้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เรื่ องใดๆ ด้ ำนกำรสื่อสำร นอกจำก
บริ ษั ทสื่อสำรนโยบำยกำรให้ แ ละรับของขวัญ ไปยังคู่ค้ำ และเผยแพร่ บ นเว็บไซต์ บริ ษั ท ภำยใต้ หัวข้ อ “กำรกำกับดูแล
กิจกำร” บริษัทยังสนับสนุนพันธมิตร/คู่ค้ำที่มีเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตเช่นเดียวกัน นอกจำกนี ้ กำรที่บริ ษัททำธุร กิจ
ด้ ำนสื่อ จึงมีส่วนสนับสนุนภำครัฐ ในกำรเผยแพร่ สื่อและช่วยสร้ ำงจิตสำนึกที่ดีเรื่ องดังกล่ำว สำหรับกระบวนกำรควบคุม
ภำยในและบริ หำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ ำที่ดูแลติดตำมให้ กำร
ดำเนิน งำนมี ควำมโปร่ งใส มีกำรประเมิ นควำมเสี่ยง และกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับ เหมำะสม ติดตำมกำร
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ปฏิบตั ิงำน ทังกำรขำยและกำรตลำด
้
กำรจัดซื ้อ กำรทำสัญญำ และกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล และกระบวนกำรทำงบัญชี
โดยมีกำรสอบทำน และกำรตรวจสอบจำกฝ่ ำยตรวจสอบภำยในอยู่เป็ นประจำ
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ทยึดหลักควำมเสมอภำค เท่ำเทียม และเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน โดย
ส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิงำนโดยคำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย รวมถึงเสริมสร้ ำงควำมเสมอภำคกัน ด้ วยกำรไม่
เลือกปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทังเรื
้ ่ องเชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ สีผิว เพศ ฯลฯ ผ่ำนกำรบริหำรด้ ำนทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็ น
ระบบ รักษำไว้ ซึ่งสภำพกำรทำงำนที่เป็ นธรรม เคำรพในควำมคิดเห็นของพนักงำน ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้ แรงงำน หรื อ
กำรใช้ แรงงำนเด็ก รวมถึงกำรมีระบบควำมปลอดภัยด้ ำนกำรเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลทัง้ ของพนักงำนและลูกค้ ำ โดยไม่
ละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อแสวงหำผลประโยชน์จำกข้ อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ พร้ อมทังวำงแนวทำงกำรติ
้
ดตำมกำกับดูแล
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน มิให้ เข้ ำข่ำยกำรกระทำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักควำม
เสมอภำคดังกล่ำว
 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงองค์กรทัง้ ด้ ำนกระบวนกำรทำงำน และวัฒ นธรรม
องค์กร แต่ยงั ตระหนักถึงกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม ให้ ควำมสำคัญพนักงำน ด้ วยกำรดูแลเอำใจใส่ ทังด้
้ ำน
ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร ด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อม รวมถึ งกำรประเมินผล กำรพัฒ นำ
บุคลำกร และควำมก้ ำวหน้ ำในกำรทำงำน ฯลฯ
นโยบายด้ านการบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัทปฏิบตั ิภำยใต้ กฎหมำยแรงงำน มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมที่ตกลง และไม่ต่ำกว่ำค่ำแรงขันต
้ ำ่ และมี
กำรพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ที่สะท้ อนเป้ำหมำยทำงธุรกิจในรอบปี และพิจำรณำ
ควำมสำเร็ จของเป้ำหมำยระยะยำวที่มีกำรวัดผลงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน สำหรับสวัสดิกำร บริ ษัทยังคงมี
สวัสดิกำรที่สนับสนุนทังด้
้ ำนควำมมัน่ คง สุขภำพ และสร้ ำงควำมสุขให้ กบั พนักงำน อำทิ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิต
สุขภำพและอุบตั ิเหตุ สปอร์ ตคลับ สวัสดิกำรเงินกู้ยืม จัดกิจกรรมในโอกำสต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม ช่วงกลำงปี 2563
บริ ษัทได้ ย้ ำยที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ จำกอำคำรจัสมิน อิน เตอร์ เนชั่นแนล ถนนแจ้ งวัฒ นะ มำยัง โมโน 29 สตูดิโอ
ถนนชัยพฤกษ์ บริ ษัทจัดบริ กำรรถตู้รับ -ส่ง ระหว่ำงสำนักงำนเดิม และสำนักงำนแห่งใหม่ให้ กับพนัก งำนในช่วงเช้ ำมำ
ทำงำน และช่วงเย็นหลังเลิกงำน
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นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษั ทได้ ปรับ เปลี่ยนรู ปแบบกำรทำงำนเป็ นแบบ Work from Anywhere ท ำให้ เกิดควำมยืดหยุ่นในกำร
ทำงำน โดยทำงำนจำกที่ใดก็ได้ ซึ่งบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ และระบบทำงด้ ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรเข้ ำถึง
ข้ อมูล และให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น สอดคล้ องกับวิถีกำรทำงำนแบบ New Normal แต่ยังคงมีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน ด้ วยกำรประชุมผ่ำนทำงออนไลน์ทมี่ ำกขึ ้น เพื่อให้ ยงั คงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำร หัวหน้ ำงำนและพนักงำน
อย่ำงใกล้ ชิด สำมำรถติดตำมงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรจั ด ส ำนั ก งำนใหม่ แ บบ Co-working space ทุ ก หน่ ว ยงำนสำมำรถท ำงำนร่ ว มกั น และสร้ ำง
สภำพแวดล้ อมบรรยำกำศกำรทำงำนที่มีควำมทันสมัย สวยงำม และมีควำมเป็ นธรรมชำติควบคู่ เพื่อกำรทำงำนที่เน้ น
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ และไร้ กรอบจำกัด ทังนี
้ ้ ในปี 2563 บริษัทได้ วำงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงเข้ มงวด ทัง้ กำรกำหนดสัดส่วนจำนวนคนในกำรเข้ ำพื ้นที่ สำนักงำน กำรบันทึกรำยชื่อ
ผู้เข้ ำพื น้ ที่ กำรวัดอุณ หภูมิ จุดบริ กำรเจลแอลกอฮอล์ กำรเว้ นระยะกำรนั่งทำงำน พนักงำนต้ องสวมหน้ ำกำกอนำมัย
ตลอดเวลำ ขณะอยู่ในสำนักงำน มี กำรฉีดยำฆ่ำเชื ้อโรคในบริ เวณสำนักงำนเป็ นประจำ รวมถึงกำรสื่อสำรแก่พนักงำนถึง
แนวปฏิ บัติ ต่ ำงๆ อำทิ ขอควำมร่ วมมื อ งดเดิ น ทำงพื น้ ที่ เสี่ ย ง สวมหน้ ำ กำกอนำมัย ตลอดเวลำขณะอยู่ในสำนัก งำน
สนับสนุนกำรทำงำน Work from Home เพื่อลดควำมเสี่ยงในพื ้นที่ ฯลฯ
บริ ษั ท ได้ จั ด กำรควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อมในกำรท ำงำนตำมกฎหมำย
มำตรฐำนสำกล และข้ อกำหนดอื่นๆ ทัง้ กำรจัดกำรด้ ำนพื ้นที่ กำรสร้ ำงควำมรู้ - จิตสำนึกให้ แก่บุคลำกร เช่น กำรฝึ กซ้ อม
ดับ เพลิ งและฝึ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไฟประจ ำปี โดยบริ ษั ท ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด กำรมี ส่ว นร่ ว มของพนัก งำน และถื อ เป็ น หน้ ำ ที่
รับผิดชอบของพนักงำนทุกคนที่จะสร้ ำงสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่ดีร่วมกัน ทังนี
้ ้ ในปี 2563 ไม่ปรำกฎว่ำมีอตั รำกำรเกิด
อุบตั ิเหตุ หรื ออัตรำกำรเจ็บป่ วยเนื่องจำกกำรทำงำน
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท มี ช่ อ งทำงให้ พ นั ก งำนสำมำรถแจ้ ง ปั ญ หำและข้ อ ร้ องเรี ย นต่ ำ งๆ ผ่ ำ นหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบเรื่ องนันๆ
้ รวมถึงกำรแจ้ งกำรกระทำควำมผิดที่เกิดในองค์กร สำมำรถแจ้ งผ่ำนผู้บงั คับ บัญชำตำมลำดับชัน้ หรื อ
ผ่ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ วยวำจำ หรื อเป็ นลำยลักษณ์ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและคณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนิน กำรหำ
ข้ อเท็จจริ งเพื่อหำทำงแก้ ไข หรื อลงโทษผู้กระทำผิด และบริ ษัทจะให้ ควำมคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ของผู้แจ้ ง และมิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถำนภำพกำรทำงำน
นโยบายด้ านการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทยังคงสำนต่อนโยบำยของกำรเป็ น “องค์ กรแห่ งการพัฒนาและเรี ยนรู้ ” โดยกำรพัฒนำศักยภำพ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของพนักงำน ควบคู่กับกำรปลูกฝั งวัฒ นธรรมและจริ ยธรรมขององค์กร โดยบริ ษั ท ได้ จ ัด แนว
ทำงกำรพัฒนำพนักงำน ดังนี ้
• การเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ และลงมือทางานจริ ง (Experience) เป็ นกำรสอนงำนและถ่ำยทอด
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในงำนผ่ำนหัวหน้ ำงำน และสนับสนุนให้ พนักงำนกล้ ำคิดและทำสิ่งใหม่ๆในงำน หรื อเรี ยกว่ำ On the
job training ซึง่ จะนำไปสู่กำรพัฒนำตนเองอย่ำงแท้ จริง
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• การถ่ ายทอดความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนทุก
ระดับที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนต่ำงๆ ได้ ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่ำนกระบวนกำร 3 แบบ ได้ แก่ Tutor
(แบบห้ องเรี ยน) Buzz (แบบสภำกำแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจำรณำตำมเนือ้ หำควำมรู้ ที่นำเสนอ และควำม
เชี่ยวชำญนันๆ
้ ของผู้ถ่ำยทอด
• การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น (Evaluation) เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชำ และเพื่อนร่ ว มงำน ได้
แนะนำ (Coaching) และให้ คำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรติชม และคำแนะนำใน
กำรทำงำนร่วมกัน ผ่ำนกำรประชุมและช่วงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
• การศึกษาหาความรู้ และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึ กอบรมที่เหมำะสม ตำมควำม
ต้ องกำรของแต่ละหน่วยงำน พร้ อมสนับสนุนกำรจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงำนสนใจ รวมถึงกำรสร้ ำงเครื่ องมือบริ หำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนำกำรเรี ยนรู้เพื่อนำไปต่อยอดกำรทำงำนอย่ำง
ต่อเนือ่ ง
ด้ วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค Covid-19 และเพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรทำงำนแบบ New Normal
บริษัทได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรพัฒนำให้ เกิดควำมเหมำะสม ดังนี ้
1. แบบ Virtual Class ร้ อยละ 70 กำรเรี ยนจำลองในห้ องเรี ยน วิทยำกรสอนออนไลน์ มีกำรแบ่งกลุ่ม และ
Workshop ซึง่ ผู้เรี ยนจะรู้สกึ เหมือนเรี ยนในรูปแบบปกติ
2. แบบ Online Class ร้ อยละ 30 เป็ นหลักสูตรลักษณะควำมรู้ แนวทำงกำรทำงำน ขันตอนระบบ
้
เทคนิค
ต่ำงๆ ซึง่ ไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลง และพร้ อมให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ำเรี ยนตลอดเวลำ
ทังนี
้ ้ ในปี 2563 บริ ษัทได้ จดั สรรงบประมำณด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นจำนวนรวมประมำณ 87,000 บำท
และมีพนักงำนเข้ ำร่วมกำรฝึ กอบรมทังสิ
้ ้นประมำณร้ อยละ 94.75 ของจำนวนพนักงำนทังหมด
้
 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
โมโน เน็ ก ซ์ และบริ ษั ท ในเครื อ ให้ ค วำมส ำคัญ กั บ ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้บ ริ โภคมำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดย
ดำเนินกำรใน 2 มิติ คือ มิติด้ำนสื่อกำรนำเสนอข้ อมูลข่ำวสำร และมิติกำรดูแลลูกค้ ำและผู้บริโภค
ด้ ำนสื่อกำรนำเสนอข้ อมูล ข่ำวสำร ในฐำนะบริ ษัท ที่ด ำเนิน ธุรกิจด้ ำนสื่อและข้ อมูลควำมบัน เทิง บริ ษั ท
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ บ ริ โภค โดยน ำเสนอทั ง้ สำระ ควำมรู้ ควำมบั น เทิ ง อย่ ำ งถู ก ต้ อ งครบครั น รำยงำนข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ ว ย
จรรยำบรรณ อย่ ำง MThai สื่ อในเครื อ ได้ รับ กำรยกย่อ งจำกกำรรำยงำนข่ำวสำรที่ รวดเร็ ว มี จริ ย ธรรม และได้ รับ กำร
ขอบคุณจำกกองปรำบปรำม ว่ำเป็ นหนึ่งใน “ทีมประเทศไทย” จำกเหตุกำรณ์กรำดยิงโครำช รวมถึง MThai ยังได้ รับรำงวัล
ดีเด่น สื่อมวลชนด้ ำนภัยพิบตั ิ โดยศูนย์พฒ
ั นำกำรสื่อสำรด้ ำนภัยพิบตั ิ ไทยพีบีเอส และเป็ นสื่อกลำงประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม อย่ำง ช่วง “เจษฎำบอกต่อ” ในรำยกำร ข่ำวเช้ ำ Good Morning Thailand ทำงช่อง
MONO29 นำเสนอเรื่ องรำวดีๆ สร้ ำงสรรค์สังคม และสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรทำควำมดี อีกทัง้ ในสถำนกำรณ์ กำร
ระบำดของโรค COVID-19 บริ ษัทยังเกำะติดสถำนกำรณ์ เพื่อให้ ข้อมูลข่ ำวสำรเข้ ำถึงผู้ชมในสื่อทุกช่องทำงของบริ ษัท ทัง้
ทำงทีวี และทำงออนไลน์
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ด้ ำนกำรดูแลลูกค้ ำและผู้บริ โภค บริษัทพร้ อมแนะนำกำรให้ บริ กำร รับเรื่ องร้ องเรี ยน ช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหำที่
เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษัทอย่ำงดีที่สุด โดยบริ ษัทมีหน่วยงำนหรื อผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้ ำและผู้บริ โภค
ของแต่ละธุรกิจ อำทิ ทีมขำยและกำรตลำด, หน่วยงำน Call Center, เว็บมำสเตอร์ , เจ้ ำหน้ ำที่ ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย ,
ทีมเทคนิค เป็ นต้ น
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
สำหรับกำรย้ ำยที่ทำกำรสำนักงำนแห่งใหม่ บริ ษัทได้ นำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ ำมำใช้ มำกขึ ้น โดยจัดทำระบบ
เอกสำรภำยใน อำทิ บันทึกกำรขออนุมตั ิ, กำรเบิกเงินสดย่อย, กำรเบิกเงินทดรอง, กำรแจ้ งข้ อมูลสลิปเงินเดือน เป็ นระบบ
ผ่ำนออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรทำงำนที่พนักงำนสำมำรถทำงำนที่ใดก็ได้ และช่วยลดต้ นทุน
และทรัพ ยำกรกำรใช้ กระดำษ และเพิ่ มควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรอนุมัติ/ด ำเนิน กำร อีกทัง้ สนับสนุนให้ พนักงำนใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม อำทิ กำรใช้ กระดำษสองหน้ ำ กำรนำอุปกรณ์กิจกรรมมำดัดแปลงใช้ ใหม่
กำรแยกประเภทขยะ นอกจำกนี ้ สำหรับ กิจกรรมภำยนอกด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม บริ ษัท ดำเนิน โครงกำรบริ จำคเสือ้ ผ้ ำให้
เจ้ ำหน้ ำที่และอำสำสมัครสวมใส่ในกำรดับไฟป่ ำ และใช้ ห่มสัตว์บำดเจ็บจำกไฟป่ ำในพื ้นที่ภำคเหนือ และในปี ที่ผ่ำนมำ
ไม่มีธุรกิจใดในโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ ที่ทำให้ เกิดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษ ัท ตระหนัก ถึง กำรเป็ น ส่ว นหนึ ่ง ของสัง คม จึง ได้ ร่ ว มพัฒ นำชุม ชนทั ้งบริ เวณใกล้ เคีย ง และในถิ ่น
ทุรกันดำร โดยกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคม รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ คุณภำพ
ชีวิตของเด็กและเยำวชนมำโดยตลอด สำหรับปี นี ้ บริ ษัทยังคงดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
ให้ เข้ มแข็งและยัง่ ยืน
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม โดยให้ กำรสนับสนุนในหลำกหลำยด้ ำน
1) ด้ ำนกำรสำธำรณสุข ด้ วยสถำนกำรณ์ กำรระบำดของโรค COVID-19 ตลอดทังปี
้ บริ ษัทจึงดำเนินกำร
ทำสื่อวิดี ทัศน์ เพื่ อประชำสัม พัน ธ์ กำรป้ องกั นโรคติด เชือ้ ไวรั สโคโรนำ 2019, จัด ทำ Face Shield มอบให้ โรงพยำบำล,
บริจำคหน้ ำกำก N95, ชุด PPE, เจลล้ ำงมือ ให้ กบั โรงพยำบำลต่ำงจังหวัด, บริจำคหน้ ำกำกอนำมัยให้ กบั โรงเรี ยนเด็กเล็ก
2) ด้ ำนกำรศึกษำและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส บริ ษัทบริจำคของขวัญ ของรำงวัล และทุนกำรศึกษำให้ กับ
โรงเรี ยนและศูนย์เยำวชนต่ำงๆในกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ บริ จำคปฏิทินให้ ศูนย์พัฒนำอำชีพคนตำบอด บริ จำคสิ่งของ
เหลือใช้ ให้ กบั มูลนิธิกระจกเงำ ฯลฯ
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 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
ในฐำนะบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจด้ ำนสื่อและข้ อมูลควำมบันเทิง บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรและข้ อมูลที่มี
คุณภำพและมี ควำมรั บผิ ดชอบต่ อสังคมมำอย่ ำงต่ อเนื่ อง และสนับสนุนให้ ทุ ก หน่ วยงำนและบุคลำกรในองค์ กร ใช้ ทักษะ
ควำมสำมำรถเพื่อร่วมพัฒนำสังคม ดังนี ้
MThai.com เว็บไซต์ในเครื อ โมโน เน็กซ์ ร่ วมกับ สำนักงำนกสทช. จัดโครงกำร “อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6”
ภายใต้ หัวข้ อ “CYBERBULLYING?” เป็ นกำรประกวดภำพยนตร์ สั ้น ที่เปิ ดโอกำสให้ เยำวชน และบุคคลทั่วไป อำยุไม่เกิน
25 ปี ได้ แสดงควำมคิดสร้ ำงสรรค์ เพื่อรณรงค์กำรใช้ โซเชียลมีเดียไปในทำงที่เหมำะสม และลดกำรกลัน่ แกล้ งกันบนโลก
ออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปประชำสัมพันธ์ โครงกำรในมหำวิทยำลัยต่ำงๆ พร้ อมทีมวิทยำกรที่ให้ ควำมรู้ ทำง
เทคนิคและเกณฑ์กำรตัดสิน ผลงำนที่ได้ จะนำมำใช้ ประชำสัมพันธ์เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
MThai.com และบริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ร่ วมกับ กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม และ กองทุนส่งเสริ ม
งำนวัฒนธรรม ร่ วมจัด "โครงการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ค่า นิยมและความเป็ นไทย" (ไทยดี มีมารยาท ปี 2) เป็ นกำร
ประกวดภำพยนตร์ สั ้น ที่เปิ ดโอกำสให้ เยำวชน อำยุไม่เกิน 25 ปี สร้ ำงสรรค์ผลงำนภำพยนตร์ ควำมยำว 3-5 นำที หัวข้ อ
“ไทยดี มีมำรยำท New Normal” เข้ ำประกวด เพื่อร่วมเป็ นกระบอกเสียงและประพฤติตนตำมหลักมำรยำทของสังคมไทย
รวมถึงกำรใช้ ภำษำไทยอย่ำงถูกต้ องเหมำะสม พร้ อมเสนอเนื อ้ หำที่สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรค
COVID-19 ซึง่ ได้ รับผลตอบรับจำกนักเรี ยนนักศึกษำทัว่ ประเทศ
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ ร่ วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือน กันยำยน – พฤศจิกำยน
2563 ซึ่งถือว่ำสถำนกำรณ์ กำรระบำดรอบแรกโดยรวมดีขึ ้น จึงจัดกิจกรรมคนเท่ เที่ยวไทย ตำมภูมิภำคต่ำงๆ 4 ภูมิภำค
คือ จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดพิจิตร วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่ำงทอง และจังหวัดสงขลำ เพื่อเป็ นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ โดยกิจกรรมภำยในงำนพบของดี-ของเด่นของจังหวัด และมีกำรจัดหนังกลำงแปลงระบบ 3 มิติ
ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด เปิ ดสตูดโิ อถ่ำยทำรำยกำรต้ อนรับคณะอำจำรย์และ
นักศึกษำ คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เข้ ำเยีย่ มชมบริษัท, สนำมกีฬำบำสเกตบอล Stadium29 สนำม
มำตรฐำนระดับโลก และชมกระบวนกำรถ่ำยทอดสด รำยกำรข่ำว “เจำะข่ำวเด็ด The Day News Update” เพื่อเปิ ด
โลกทัศน์ และเป็ นแรงบันดำลใจให้ นกั ศึกษำ มีโอกำสเรี ยนรู้นอกตำรำและนอกสถำนที่ พร้ อมจัดประชุมหำรื อ กำรร่วมเป็ น
ภำคีเครื อข่ำยสื่อมวลชนขันภู
้ มิภำค นอกจำกนี ้ คุณเบญจวรรณ สมสิน ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยข่ำวของช่อง MONO29 ได้ รับ
เกียรติเป็ นตัวแทนเข้ ำร่วมงำนเสวนำ หัวข้ อ “นักสื่อสาร Convergence : สื่อถึงใจหลากหลายแพลทฟอร์ ม” ซึง่ จัดโดย
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ (สสส.), สถำบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์สื่อสร้ ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกพร้ อมทังภำคี
้ เครื อข่ำย ภำยใต้ โครงกำร “กิจกรรมพัฒนำเยำวชนนักสื่อสำร Convergence เพื่อผลิตสื่อรู้เท่ำทัน
ปั จจัยเสี่ยงด้ ำนสุขภำพ และ กำรพัฒนำเนื ้อหำข่ำวสุขภำวะชุมชน”
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รวมถึง ปี 2563 โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครื อ ได้ รับรำงวัล ดังนี ้
รำยกำร “เรื่ องเด่นประเด็นดัง Toptalk Daily” สถำนี โทรทัศน์ ช่อง MONO29 บริ ษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด
ได้ รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง 2563” ในฐำนะผู้ให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจต่อประชำชน
MThai.com เว็ บ ไซต์ ภ ำยใต้ บริ ษั ท โมโน ไซเบ้ อร์ จ ำกั ด รั บ รำงวั ล ดี เ ด่ น สื่ อมวลชนด้ านภั ย พิ บั ติ
“Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)” โดยศูน ย์ พัฒ นำกำรสื่ อสำร
ด้ ำนภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ที่ต้องกำรให้ เกิดกำรสื่อสำรด้ ำนภัยพิบัติ อย่ำงถูกต้ องจำกกำรร่ วมมือกันของสื่อมวลชนทุก
ภำคส่วน ในกำรนำเสนอข่ำวสำร ข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องทันเหตุกำรณ์
10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
นับ ตัง้ แต่ เริ่ ม ด ำเนิ น กิ จ กำร กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของโมโน เน็ กซ์ และบริ ษั ทในเครื อ ยัง ไม่ พ บประเด็ น กำรสร้ ำง
ผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทยังคงสำนต่อนโยบำยด้ ำนกำรพัฒ นำชุมชนและสังคม ในปี 2563 บริ ษัทมุ่งเน้ นดำเนินงำนพัฒ นำด้ ำน
สำธำรณสุข ในกำรช่วยป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 รวมถึงด้ ำนกำรศึกษำ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส โดยมี
โครงกำรต่ำงๆ ดังนี ้
-

-

โครงกำร MONO CSR Online สื่อประชำสัมพันธ์ ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้ อม ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก คลิกดีทำดี
โครงกำรผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อประชำสัมพันธ์ กำรป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้ กับ
กรมอนำมัย จำนวน 2 เรื่ อง
โครงกำร MONO ร่ วมจิตอำสำผู้บริ หำร พนักงำน และผู้ประกำศข่ำว ร่ วมใจจัดทำหน้ ำกำก Face Shield
1,200 ชิ ้น เพื่อส่งมอบให้ โรงพยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ อำทิ สถำบันบำรำศนรำดูร, กรมควบคุมโรค,
โรงพยำบำลศิริรำช และโรงพยำบำลท่ำแซะ จังหวัดชุมพร
โครงกำร MONO29 บริ จำคชุด PPE, เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และหน้ ำกำก N95 ให้ กับ 10 โรงพยำบำลใน
ต่ำงจังหวัด
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- โรงพยำบำลบันนังสตำ จังหวัดยะลำ
- โรงพยำบำลสุไหงโกลก จังหวัดนรำธิวำส
- โรงพยำบำลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลรำชธำนี
- โรงพยำบำลอำนำจเจริญ จังหวัดอำนำจเจริญ
- โรงพยำบำลหัวตะพำน จังหวัดอำนำจเจริญ

-

- โรงพยำบำลปทุมรำชวงศำ จังหวัดอำนำจเจริญ
- โรงพยำบำลโพธิ์ชยั จังหวัดร้ อยเอ็ด
- โรงพยำบำลท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี
- โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ จังหวัดกำญจนบุรี
- โรงพยำบำลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงกำรมอบหน้ ำกำกอนำมัยให้ เด็กเล็ก รวม 3,500 ชิ ้น จำนวน 20 โรงเรี ยน
โครงกำรบริ จำคขวดนำ้ อัดลม 1.25 ลิตรและ 750 มิลลิลิตร ให้ กับโรงพยำบำลมหำสำรคำม สำหรับผลิต
เป็ น Volumetric Spacer สำหรับใช้ พ่นยำขยำยหลอดลมของผู้ป่วย
โครงกำรส่งมอบหนังสือดีของสำนักพิมพ์ในเครื อ โมโน เน็กซ์ ให้ กบั โรงพยำบำล สำหรับผู้ป่วย
โครงกำรบริ จำคสิ่งของเหลือใช้ สภำพดี มอบให้ มลู นิธิกระจกเงำ, มูลนิธิดร.พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็กและ
คนชรำ และโรงเรี ยนต่ำงๆ
โครงกำรบริจำคขวัญ ของรำงวัล และทุนกำรศึกษำ ให้ กบั โรงเรี ยนและศูนย์เยำวชนต่ำงๆ รวม 8 แห่ง เพื่อใช้
ในกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ
โครงกำรบริจำคปฏิทิน และกล่องของขวัญ ให้ ศนู ย์พฒ
ั นำอำชีพคนตำบอด จังหวัดนนทบุรี
โครงกำร MONO MARKET ตลำดขำยของออนไลน์สำหรับเพื่อนพนักงำน และผู้ที่เคยร่วมงำนกับโมโน เพื่อ
เป็ นอีกหนึ่งช่องทำงที่ส่งเสริมให้ พนักงำนมีรำยได้ เสริม และให้ พนักงำนสนับสนุนซึง่ กันและกัน
งำนท ำบุญ ทอดกฐิ นสำมัคคีเพื่ อสร้ ำงอุโบสถ เสนำสนะ และซือ้ ที่ดิ นเข้ ำออกวัด ณ วัด พุท ธพรหมยำน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

โดยรำยละเอียดรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็ม รวมถึงรำยละเอียดข่ำวของกิจกรรมต่ำงๆ สำมำรถ
ติดตำมเพิ่มเติมได้ ที่ www.mono.co.th/corporate-social-responsibility/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อสนับสนุนให้ โมโน เน็กซ์ และบริ ษัทในเครื อ ดำเนินธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยั่งยืน บริ ษัทได้
แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ ำ ที่ สอบทำนให้ บ ริ ษั ท มี ระบบกำรควบคุม ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่
เหมำะสม มีควำมเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง ทังในประเทศ
้
และระดับสำกล
บริ ษัทได้ นำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ของสำนักงำน กลต. ตำมแนวทำงของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มำใช้ เป็ นแนวทำงในกำรประเมิ น
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำแบบประเมินที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำร และมีกำรซักถำมข้ อมูล
จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็ นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564 ที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุมครบถ้ วน ได้ ทำกำรประเมินโดยซักถำม
ข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร และกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในทัง้ 5 ด้ ำน โดยสรุ ป
สำระสำคัญได้ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 สภาพแวดล้ อมการควบคุม
บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดเป้ ำ หมำยกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชัด เจน ก ำหนดวิ สัย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ กำรวำงแผนงำนและ
งบประมำณให้ สอดคล้ องกับเป้ำหมำย มีกำรจัดกำรโครงสร้ ำงองค์กรให้ สอดคล้ องกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ และกำหนด
อำนำจควำมรับผิดชอบ และกำรวำงแผนด้ ำนบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมทำงธุรกิจ จรรณยำบรรณต่ำงๆ เพื่อให้ องค์กรมีกำรควบคุมภำยในที่ดี และกำรเติบโตอย่ำง
ยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทแต่งตั ้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ประกอบด้ วยผู้บริ หำรระดับสูงจำกภำยในกลุ่มบริ ษัท ทำหน้ ำที่
พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ประเมินประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำม
และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
• พิจำรณำอนุมตั ิและทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของธุรกิจ
กำหนดควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็ นกรอบในกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
• วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ ำน ทังปั
้ จจัยภำยในและภำยนอก ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจ วำงแผน
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบ โอกำสกำรเกิดทุจริ ต เพื่อจัดลำดับ
ควำมเสี่ยง ตระหนักถึงสัญญำณหรื อรำยกำรผิดปกติต่ำงๆ เพื่อหำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทีเ่ หมำะสม
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• เข้ ำเป็ นสมำชิกโครงกำรกำรสร้ ำงแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต และมีแผนกำร
ตรวจสอบและควบคุมควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พร้ อมทัง้ สื่อสำรให้ พนักงำนรับทรำบนโยบำยและ
แนวปฏิบตั ิ
• ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้
• กำกับดูแลบริษัทย่อย ให้ อยู่ภำยใต้ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีมำตรฐำน
ส่ วนที่ 3 มาตรการการควบคุม
บริ ษัทมีนโยบำยและระเบียบวิธีกำรปฏิบัติงำนสำหรั บกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนต่ำงๆ มีกำรกำหนดอำนำจหน้ ำที่
และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ำยบริหำรแต่ละระดับอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่กำรอนุมตั ิออกจำกกำรบันทึก
รำยกำรบัญชีและข้ อมูล และหน้ ำที่กำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีกำรพัฒนำกิจกรรม
ควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่ อให้ ตรวจสอบได้ ง่ำย บริ ษัทมีมำตรกำรควบคุมกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ให้
ดำเนินกำรตำมระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่กำหนดไว้ และป้องกันไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทมีกำรตัดสินใจบนพื ้นฐำนของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมีควำมถูกต้ อง เหมำะสม อย่ำงเพียงพอ และนำมำใช้ ได้
ทันต่อเวลำ บริ ษัทมีกำรกำหนดช่องทำงและกระบวนกำรสื่อสำรข้ อมูลทังภำยใน
้
และภำยนอกบริ ษัทที่เหมำะสม เพื่อให้
สำมำรถสื่อสำรข้ อมูลไปยังผู้ที่เกี่ ยวข้ องได้ ครบถ้ วนและทันเวลำ
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริ ษัทกำหนดให้ มีระบบกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบ ให้ เหมำะสมและทันต่อ
เวลำ รวมถึงกำหนดให้ มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ น
ประจำทุกไตรมำส
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีระบบกำรควบคุม ภำยในและกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงที่เพียงพอและเหมำะสม กับกำรดำเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทจัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในและบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ
ในกำรปฏิบตั ิงำน รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยบริ หำร ให้ ควำมสำคัญ กับกำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ดูแลกำรควบคุมภำยในให้ เพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจ ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้ องและเชื่อถือได้

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 11 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง หน้ ำ 102

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

12. รายการระหว่ างกัน
สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษทั ย่ อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ ในปี 2563
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึง่ สำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ความสัมพันธ์
- JAS กับบริษทั มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ซึง่ ถือหุ้นในบริ ษัท ร้ อยละ 64.28 และถือหุ้นใน JAS ร้ อยละ 53.21

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

- บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JASTEL”)

- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“PA”)

- บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จำกัด (“JINET”)

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

-

TTTI ประกอบธุรกิจให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตครบวงจร
TTTI กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้ อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้ อยละ 99.87 โดย ACU เป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00
JASTEL ประกอบธุรกิจให้ บริกำรวงจรเช่ำ และบริกำรรับ - ส่งข้ อมูลภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
JASTEL กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมำรีน เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำกัด (“JSTC”) ร้ อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00

- PA ประกอบธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ และให้ บริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
- PA และบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
- PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้ อยละ 53.85 และร้ อยละ 46.15 ตำมลำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00
- JINET ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตรำยบุคคล (Individual) บริ กำรอินเทอร์ เน็ตสำหรับ
ลูกค้ ำองค์กร (Corporate) บริกำร Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ
- JINET กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
- JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 98.33
- ACES ประกอบธุรกิจให้ บริกำรระบบสื่อสำรโทรศัพท์ทกุ ประเภทขำย/ปลีก/ให้ เช่ำอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม
- ACES กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
- ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้ อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้ อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS
ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 39.82

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 103

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

- บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบรนด์ จำกัด (“TTTBB”)

- TTTBB ประกอบธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม
- TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้ อยละ 99.87 โดย ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00

- บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (“3BB TV”)

- 3BB TV ประกอบธุรกิจให้ บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ำยเสมือน และ IPTV
- 3BB TV กับบริษัท มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
- 3BB TV ถือหุ้นโดย JAS ร้ อยละ 100.00

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

- GS ประกอบธุรกิจรับซื ้อวัสดุที่ใช้ แล้ ว และแปรสภำพวัสดุที่ใช้ แล้ วโดยผ่ำนกรรมวิธีเพื่อนำกลับมำใช้ ใหม่
- GS และบริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่ว มกัน คือ นำยนวมินทร์ ประสพเนตร เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมใน GS และบริ ษัท รวมทังนำยนวมิ
้
นทร์
ประสพเนตร เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้ อยละ 59.96

3. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธำรำมิก เพื่อเด็ก และคนชรำ

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

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

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

5. บริ ษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จำกัด (“E29”)

- E29 ประกอบกิจกำร ผลิตภำพยนตร์ ซีรีส์ ตัดต่อ ภำพ ปรับสี บันทึกเสียงพำกย์ลงในภำพยนตร์ ซีรีส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
- E29 และบริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน คือ นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
- E29 ถือหุ้นโดย PINVEST ร้ อยละ 99.99

หมำยเหตุ
ท่ำนสำมำรถติดตำมรำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกันย้ อนหลัง 3 ปี ได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี 2560 – 2562 ที่เว็บไซต์ของบริษัท
https://www.mono.co.th/th/นักลงทุนสัมพันธ์/รำยงำนประจำปี /

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 104

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

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

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริษัทและบริษัทย่อยให้ บริกำรสือ่ โฆษณำบนเว็บไซต์,นิตยสำร,
วิทยุ และ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI
- บริษัทย่อยให้ บริกำรลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ แก่ TTTI

52.05

- บริ ษั ท ย่อ ยให้ บ ริ ก ำรพัฒ นำและดู แ ลระบบ Application บน

8.00

กำรให้ บริ กำรพัฒนำ และดูแลระบบ Application ดังกล่ำวเป็ นรำยกำร
ธุรกิจ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยมีกำรคิ ด รำคำเช่น เดี ยวกับ กำรให้ บ ริ ก ำรแก่
ลูกค้ ำรำยอื่นทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งเห็ นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

4.75

กำรเช่ำพืน้ ที่วำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ดงั กล่ำว เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ โดย TTTI
เป็ นผู้ ให้ บ ริ กำรอิ น เทอร์ เน็ ต ครบวงจร ที่ มี ค วำมพร้ อมด้ ำนระบบ และ
อุปกรณ์ ต่ ำงๆ (Infrastructure) ให้ บริ กำรเชื่ อมต่ อสัญ ญำณอิ นเทอร์ เน็ ต
ควำมเร็ วสูง รวมทัง้ มีบริ กำรให้ เช่ำพืน้ ที่ วำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็ นห้ องที่มี
ลักษณะเฉพำะให้ แก่กลุ่มบริ ษัท โดยรำคำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำตลำด ดังนัน้
จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

33.41

Online แก่ TTTI

กำรให้ บริ กำรสื่อโฆษณำ และให้ บ ริ กำรใช้ ลิ ขสิทธิ์ ภำพยนตร์ ดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อเป็ นช่องทำงในกำร
โปรโมทบริ กำรของ TTTI โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้ บริ กำรแก่
ลูกค้ ำรำยอื่นทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

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

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 105

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

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

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริษัทและบริ ษัทย่อยมีค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวโยงกันให้ แก่ TTTI ดังนี ้

4.44

กำรใช้ บ ริ กำรสัญ ญำณอิน เทอร์ เน็ ตควำมเร็ วสูงดังกล่ำว เป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็ น ผู้ให้ บ ริ กำรอิน เทอร์ เน็ ต ครบวงจร ที่ มี ค วำม

1) ค่ำใช้ สญ
ั ญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงเพื่อใช้ ในธุรกิจสื่อ

พร้ อมด้ ำนระบบ และอุปกรณ์ต่ำงๆ(Infrastructure) รวมทังมี
้ สำนักงำน

ทีวี, ธุรกิจโมบำยอินเทอร์ เน็ต และธุรกิจสื่อวิทยุ

ตังอยู
้ ่ภำยในอำคำรเดียวกัน ทำให้ มีควำมสะดวกในกำรดูแล และกำร

2) ค่ำใช้ สญ
ั ญำณอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ ในสำนักงำน

ประหยัดค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงประกอบกับอัตรำค่ำบริ กำรเทียบเคียง
ได้ กับ รำคำบริ กำรของผู้ป ระกอบกำรรำยอื่น ดังนัน้ จึ งเห็ น ว่ ำ กำรท ำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- บริษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำบริกำรโทรศัพท์พื ้นฐำนให้ แก่ TTTI
เพื่อด ำเนิ น ธุรกิจโดยบริ ษัท ใช้ เลขหมำยเพื่องำน Call center
และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ บริ กำรเลขหมำยเพื่องำนสื่อสำรที่
เกี่ยวข้ องกับงำนสำนักงำน

2.บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด

0.47

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

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษั ท ย่ อ ยจ่ ำ ยค่ ำ ใช้ บ ริ ก ำรโครงข่ ำ ยโทรคมนำคมให้ แก่
JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่ำยจำกอำคำรจัสมินถึง DTAC (รังสิต)

0.04

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

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 106

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยจ่ ำ ยค่ ำ เช่ำ พื น้ ที่ ว ำงเครื่ อ งเซิร์ฟ เวอร์

1.37

ค่ ำ เช่ำ พืน้ ที่ ว ำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ดังกล่ำ วเป็ น รำยกำรธุรกิจ ปกติ โดย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2.บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (ต่อ)

(Co-Location) ให้ แก่ JASTEL

JASTEL เป็ น ผู้ให้ บ ริ กำรอิน เทอร์ เน็ ต ครบวงจร มีระบบ และอุป กรณ์
ต่ำงๆ (Infrastructure) และมีบริ กำรให้ เช่ำพืน้ ที่วำงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง
เป็ นห้ องที่มีลักษณะเฉพำะให้ แก่บ ริ ษัท โดยรำคำค่ำบริ กำรเป็ น รำคำ
ตลำด ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี รำคำ
ยุติธรรม

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยอำคำร เช่น ค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำ

5.83

กำรให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทดังกล่ำวเป็ นรำยกำรปกติของกลุ่มบริ ษัท

รักษำควำมปลอดภัย, ค่ำบริ กำรที่จอดรถ ซึง่ เป็ นกำรจ่ำยตำม

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

สัญญำ

เรี ยกเก็บค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมมำตรฐำนเดียวกับผู้เช่ำรำยอื่ น
ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

4. บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนต จำกัด

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

0.11

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

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 107

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

5. บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

รายได้ จากการขายและให้ บริการ

(มหำชน) (“JAS”)

- บริ ษัทให้ บริ กำรพัฒนำและดูแลระบบ Website, Application

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
รับ/ใช้ ไป

1.31

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
กำรให้ บ ริ กำรพัฒ นำ และดูแ ลระบบ Website, Application ดังกล่ ำ ว

บน Online แก่ JAS โดยเรี ยกเก็บ ค่ ำ พัฒ นำและดูแ ลระบบ

เป็ น รำยกำรธุรกิจปกติ ของบริ ษัท โดยมีกำรคิด รำคำเช่น เดียวกั บ กำร

ตำมใบรำคำ (Price List)

ให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำรำยอื่นทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

6. บริษัท ทริปเปิ ลที บรอดแบรนด์ จำกัด

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริษัทให้ บริกำรอบรม In-house training แก่ JAS

0.13

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ ของบริ ษัท โดยมีกำรคิดรำคำ
เช่นเดียวกับกำรให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำรำยอื่นทั่วไป ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

7. กลุ่มบริษัท JAS ได้ แก่ TTTI

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริษัทย่อยได้ เงินสนับสนุน (Sponsor) ในกำรจัดงำนกิจกรรม
- บริ ษัทย่อยให้ บริกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ Social Media ใน

3.00
2.00

รูปแบบ Influencer ซึ่งเป็ นอัตรำตลำดที่เท่ำกับ อัตรำที่เรี ยก

ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงำน โดยมีกำร
คิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำรำยอื่น ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำร
ทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

เก็บกับลูกค้ ำรำยอื่น

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์ วิส จำกัด

รำยกำรดังกล่ำวเป็ น รำยกำรสนับ สนุน ธุรกิจ ปกติ ของบริ ษัท เพื่อเป็ น

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำบริ กำรไฟฟ้ำสำรอง สำหรับห้ องสตูดิโอที่ใช้
ถ่ำยทำรำยกำรต่ำงๆ

0.36

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยปกติ และมีอตั รำค่ำบริกำรเท่ำกับ
รำคำตลำด ดังนัน้ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี ควำมสมเหตุสมผลและมี
รำคำยุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 108

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
9. บริษัท พินเวสเมนท์ จำกัด

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริษัทย่อยจ่ำยค่ำผลิตสื่อประชำสัมพันธ์และกิจกรรมทำงกำร

6.30

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยปกติ และมีอตั รำค่ำบริกำรเท่ำกับ

ตลำด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรขำยให้ แก่ PINVEST เพื่ อ ใช้ ใ นกำร

รำคำตลำด ดังนัน้ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี

ดำเนินธุรกิจ โดยมีอัตรำเทียบเคียงกับอัตรำค่ำบริ กำรที่กลุ่ม

รำคำยุติธรรม

บริษัทจ่ำยให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริกำรรำยอื่น
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำที่ปรึกษำด้ ำน IT และค่ำพัฒนำ

1.48

ดูแลระบบ เพื่อใช้ ในธุรกิจของบริษัท

10. บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จำกัด

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
- บริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำต้ นทุนผลิตรำยกำรทีวี เพื่อใช้ ในธุรกิจ 3BB

5.00

GIGATV
- บริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำพำกย์แปลภำพยนตร์ เพื่อใช้ ในธุรกิจของ

1.58

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยปกติ และมีอตั รำค่ำบริกำรเท่ำกับ
รำคำตลำด ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี
รำคำยุติธรรม

บริษัท

11. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
- บริ ษัทย่อยให้ บริ กำรลิข สิทธิ์ภำพยนตร์ แก่ 3BB TV โดยเรี ยก

123.33

กำรให้ บริ กำรใช้ ลิขสิทธิ์ ภำพยนตร์ ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของ

เก็บค่ำบริ กำรตำมสัญญำ ซึ่งเป็ นอัตรำตลำด ที่เท่ำกับอัตรำที่

Mono Streaming เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรโปรโมทบริ กำรของ TBT โดย

เรียกเก็บกับลูกค้ ำรำยอืน่

มีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำรำยอื่นทัว่ ไป ดังนันจึ
้ ง
เห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 109

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษัทย่อยให้ บริ กำรพำกย์แปลภำพยนตร์ แก่ 3BB TV โดย

1.48

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ และมีรำคำเท่ำกับรำคำตลำด

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
11. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (ต่อ)

เรี ยกเก็บ ค่ำ บริ กำรตำมกำรใช้ บ ริ กำร ซึ่งเป็ น อัต รำตลำด ที่

ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

เท่ำกับอัตรำที่เรียกเก็บกับลูกค้ ำรำยอื่น
- บริษัทให้ บริกำรให้ ใช้ สิทธิ์ กับ 3BB TV โดยเรียกเก็บค่ำบริ กำร

30.00

กำรให้ บ ริ กำรให้ ใช้ สิท ธิ์ กับ 3BB TV ดังกล่ำ ว เป็ นรำยกำรธุ รกิจปกติ

ตำมสัญ ญำ ซึ่งเป็ นอัตรำตลำด ที่เท่ำกับอัตรำที่เรี ยกเก็บกับ

ของ Mono Next โดยมีกำรคิดรำคำเช่นเดียวกับกำรให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำ

ลูกค้ ำรำยอื่น

รำยอื่นทัว่ ไป ดังนันจึ
้ งเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมี
รำคำยุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ลักษณะรายการระหว่ างกัน

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2563
รับ/ใช้ ไป

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำพืน้ ที่เพื่อเป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำน

17.12

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1.บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

เช่ าพืน้ ที่
ของกลุ่มบริษัท

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

ส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 12 รำยกำรระหว่ำงกัน หน้ ำ 110

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงิน
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

บริษัทผู้สอบบัญชี

2561

นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ

5874

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

2562

นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ

5874

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

2563

นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ

5874

บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด

 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำร สำหรับ ปี 2561-2563 ผ่ำ นกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีข้ ำงต้ น
ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ งบกำรเงินปี
2561-2563 ของบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ
งบกำรเงินสำหรับปี 2561-2563 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี เงื่อนไขต่องบกำรเงินที่ ตรวจสอบและมี
ควำมเห็น ว่ำ งบกำรเงิน ของบริ ษ ัท ได้ แ สดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนิ น งำน กำรเปลี ่ย นแปลงส่ว นของผู้ ถือ หุ้น และ
กระแสเงินสด สำหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ หน้ ำ 111

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2563
ล้ านบาท

ปี 2562
%

ล้ านบาท

ปี 2561
%

ล้ านบาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ - รำยได้ ค้ำงรับ
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษี เงินได้ ของงวดปัจจุบนั
ค่ำใช้ จ่ำยล่วงหน้ ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

173.22
244.71
140.14
8.09
44.68

3.93
5.55
3.18
0.18
1.01

45.07
141.49
189.12
16.34
66.94

0.99
3.12
4.16
0.36
1.47

7.39 0.17
40.64 0.92
658.87 14.94

17.51
57.32
533.79

0.39
1.26
11.75

91.47
223.96
224.17
16.53
69.31

1.59
3.88
3.89
0.29
1.20

38.81 0.67
75.56 1.31
739.81 12.83

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

66.85
652.40
2,040.79
529.02
364.29
93.87
3,747.22
4,406.09

1.52
14.81
46.32
12.01
8.27
2.13
85.06
100.00

39.61 0.87
0.88 0.02
712.97 15.69
2,282.81 50.25
592.86 13.05
300.53 6.62
79.33 1.75
4,008.99 88.25
4,542.78 100.00

62.60
732.36
2,572.81
1,328.01
245.45
84.04
5,025.27
5,765.08

1.09
12.70
44.63
23.04
4.26
1.45
87.17
100.00

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ หน้ ำ 112

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

ปี 2563
ล้ านบาท

หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกธนำคำร
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
หนี ้สินที่เกิดจำกสัญญำ - รำยได้ รับล่วงหน้ ำ
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจำกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของหนี ้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่`และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

ปี 2562
%

ล้ านบาท

ปี 2561
%

ล้ านบาท

%

155.02
497.30
124.39
215.00

3.52
11.29
2.82
4.88

185.87
358.36
72.61
-

4.09
7.89
1.60
-

221.86
423.61
48.41
-

3.85
7.35
0.84
-

199.24

4.52

300.79

6.62

109.64

1.90

227.67

5.17

-

-

6.78

0.12

15.81
0.63
25.09
1,460.15

0.36
0.01
0.57
33.14

21.84
0.39
37.53
977.39

0.48
0.01
0.83
21.52

15.64
1.34
41.10
868.38

0.27
0.02
0.71
15.06

1,502.68

34.11

1,233.08

27.14

1,333.82

23.14

-

-

212.18

4.67

844.06

14.64

8.83
3.68
78.09
1,593.28
3,053.43

0.20
0.08
1.77
36.16
69.30

16.22
5.83
86.39
1,553.70
2,531.09

0.36
0.13
1.90
34.20
55.72

18.39
7.48
51.86
2,255.61
3,123.99

0.32
0.13
0.90
39.13
54.19

7.88
82.45
(3.46)

486.30
347.11
3,633.01
(152.37)

7.64
79.97
(3.35)

486.30
347.10
3,632.95
(152.37)

6.02
63.02
(2.64)

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ และ
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนตำ่ กว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกัน

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร (ขำดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

347.11
347.11
3,633.00
(152.37)

51.97
1.18
(2,527.11) (57.35)
0.06
0.00
1,352.66 30.70
4,406.09 100.00

51.97
1.14
(1,865.88) (41.07)
(2.15) (0.05)
2,011.69 44.28
4,542.78 100.00

51.97
0.90
(1,238.98) (21.49)
0.42
0.01
2,641.09 45.81
5,765.08 100.00

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ หน้ ำ 113

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ล้ านบาท

รายได้
รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
กำไรจำกกำรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกำรชำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
รำยได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขำยและให้ บริ กำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริกำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (โอนกลับ)
โอนกลับค่ำเผื่อด้ อยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์อนื่ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทำงกำรเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและรายได้
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รำยได้ ทำงกำรเงิน
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย - สุทธิจำกภำษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

1,644.65

97.19

2,150.39

98.47

2,399.23

95.66

-

-

-

-

75.23

3.00

47.63
2.81
1,692.28 100.00

33.36
2,183.75

1.53
100.00

33.66
2,508.12

1.34
100.00

1,729.15 102.18
163.32
9.65
342.08 20.21
9.78
0.58
-

1,963.11
281.76
493.69
(0.04)
-

89.89
12.90
22.61
-

1,905.89
171.03
480.51
(4.03)

75.99
6.82
19.16
(0.16)

5.25

0.24

-

-

2,281.67 134.83
(589.39) (34.83)
(0.28) (0.01)

2,743.77 125.64
(560.02) (25.64)
0.81
0.03

2,553.40
(45.28)
-

101.81
(1.81)
-

(589.67) (34.84)
0.19
0.01
(120.32) (7.11)
(709.80) (41.94)
48.30
2.85
(661.49) (39.09)

(559.21) (25.61)
0.59
0.03
(110.42) (5.06)
(669.04) (30.64)
52.85
2.42
(616.19) (28.22)

(45.28)

(1.81)

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

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

37.34

2.21

2.21

(2.57)

(0.82)

0.27
2.48

(10.72)
(13.29)

(0.82)

(659.02)

(629.48)

(194.09)

ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 13 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ หน้ ำ 114

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
การแบ่ งปั นกาไรรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขำดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
ขำดทุนส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ

(661.49)
(661.49)

(616.19)
(616.19)

(193.27)
(193.27)

(0.191)
(0.191)

(0.178)
(0.178)

(0.056)
(0.050)

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (ล้ ำนหุ้น)

3,471.05

3,471.05

3,451.45

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ล้ านบาท

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

ล้ านบาท

ล้ านบาท

641.93

1,032.05

1,188.95

(737.24)

(1,010.30)

(1,227.00)

221.25

(65.58)

(2.11)

2.21

(2.57)

1.56

128.15

(46.40)

(38.60)

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2563

งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

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

0.45
0.38
0.53
4.67
78.18
120.17
3.04
38.51
9.48
69.81

0.55
0.36
1.12
5.85
62.41
100.31
3.64
34.75
10.50
54.16

0.85
0.58
1.42
5.49
66.46
116.92
3.12
41.69
8.75
60.83
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อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)

งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2561

(5.14)

8.71

20.56

(38.73)

(27.59)

(6.43)

2.81

1.53

4.34

(100.77)

(173.93)

(771.21)

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

(39.09)

(28.22)

(7.71)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(39.32)

(26.49)

(7.18)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

(14.78)

(11.96)

(0.79)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)

(85.28)

(71.80)

(12.09)

0.38

0.42

0.44

2.26

1.26

1.18

(4.90)

(5.06)

(0.35)

0.72

0.86

0.80

-

-

-

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

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล1/ (%)
หมำยเหตุ : 1/ คำนวณจำกกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ รวมของบริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อยในปี 2563 มีจ ำนวน 1,692.28 ล้ ำนบำท เมื่ อเทีย บกับ ปี 2562 มีจำนวน
2,183.75 ล้ ำนบำท ลดลง 491.47 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 22.51 โดยรำยละเอียดของรำยได้ รวมเป็ นดังนี ้
งบการเงินรวม
รายได้
รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
รำยได้ อื่น
รวมทัง้ สิน้

1,644.65

2,150.39

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(505.74)

47.63

33.36

14.27

42.78

1,692.28

2,183.75

(491.47)

(22.51)

ปี 2563

ปี 2562

%
(23.52)

รายได้ จากการขายและให้ บริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 1,644.65 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบ
กับปี 2562 มีจำนวน 2,150.39 ล้ ำนบำท ลดลง 505.74 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 23.52 รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร
แยกตำมกลุ่มธุรกิจ เป็ นดังนี ้
กลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจกำรให้ บริกำรข้ อมูลและควำมบันเทิง
รวมทัง้ สิน้

ปี 2563
1,456.08
188.57
1,644.65

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ปี 2562
(ลดลง)
1,919.42 (463.34)
230.97
(42.40)
2,150.39

(505.74)

%
(24.14)
(18.36)
(23.52)

รายได้ จากกลุ่ มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิจทีวี ธุรกิจออนไลน์และธุรกิจวิดีโอสตรี มมิ่งแบบบอกรับสมำชิ ก
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 1,456.08 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 1,919.42 ล้ ำนบำท
ลดลง 463.34 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 24.14 รำยได้ ที่ลดลงสำเหตุหลักมำจำก รำยได้ โฆษณำที่ได้ รับผลกระทบโดยตรง
จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้ รำยได้ โฆษณำลดลง 569.0 ล้ ำนบำท แต่สถำนกำรณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้ มดีขึ ้น
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 ประกอบกับนโยบำยส่งเสริ มกำรขำยเพื่อกระตุ้นยอดซื ้อโฆษณำได้ รับกำรตอบรับเป็ นที่น่ำพอใจ
ส่ง ผลให้ แ นวโน้ ม รำยได้ ค ่ำ โฆษณำปรับ ตัว ในทิศ ทำงที ่ด ีขึ ้นใน ไตรมำสที ่ 4 ปี 2563 และบริ ษ ัท ฯมีร ำยได้ จ ำกกำร
ให้ บริ กำรวิดีโอ สตรี มมิ่งแบบบอกรับสมำชิ กเพิ่มขึ ้น 105.70 ล้ ำนบำท
รายได้ จ ากกลุ่ ม ธุ รกิ จ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และความบั น เทิ ง ซึ่ง ประกอบด้ วย ธุ รกิ จ ภำพยนตร์ บัน เทิ ง
คอมเมิร์ซ และจัดสรรคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 188.57 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มี
จำนวน 230.97 ล้ ำนบำท ลดลง 42.40 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 18.36 เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ ำงภำยในกลุ่ม ตั ้งแต่
ไตรมำสที่ 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้ นธุรกิจหลัก ทำให้ รำยได้ ในส่วนนี ้ลดลง
ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 14 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ ำ 117

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

รายได้ อ่ ืนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2563 มีจำนวน 47.63 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 33.36
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 14.27 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 42.78
ต้ นทุน ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้ นทุน ค่ำใช้ จ่ำย รำยได้ ทำงกำรเงิน ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษี เงินได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2563 มี
จำนวน 2,353.78 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 2,799.94 ล้ ำนบำท ลดลง 446.16 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ
15.93

รายการ

ปี 2563

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ปี 2562
(ลดลง)
1,963.11 (233.96)

%

ต้ นทุนจำกกำรขำยและให้ บริกำร

1,729.15

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริกำร

163.32

281.76

(118.44)

(42.04)

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

342.08

493.69

(151.61)

(30.71)

9.78

(0.04)

9.82

24,550.0

37.34

5.25

32.09

611.24

2,281.67

2,743.77

(462.10)

(16.84)

0.28

(0.81)

1.09

134.57

รำยได้ ทำงกำรเงิน

(0.19)

(0.59)

0.40

67.80

ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน

120.32

110.42

9.90

8.97

ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้

(48.30)

(52.85)

4.55

8.61

2,353.78

2,799.94

(446.16)

(15.93)

ขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ (โอนกลับ)
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์อื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่ง(กำไร)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ

รวมทัง้ สิน้

(11.92)

กำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน โดยส่วนใหญ่สำเหตุหลักเกิดจำก 1) กำรลดลงสัมพันธ์กบั รำยได้ จำกกำร
ดำเนินงำนที่ลดลง 2) กำรปรับโครงสร้ ำงภำยในกลุ่ม ตั ้งแต่ไตรมำสที่ 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้ นธุรกิจหลัก ทำให้ บริ ษัทและ
บริษัทย่อยมีกำรบริหำรจัดกำรต้ นทุนขำยและค่ำใช้ จ่ำยได้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
ขาดทุนสุทธิ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีขำดทุนสุทธิรวมในปี 2563 จำนวน 661.49 ล้ ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีขำดทุนสุทธิ
จำนวน 616.19 ล้ ำนบำท ขำดทุนเพิ่มขึน้ 45.30 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 7.35 เนื่องจำกในปี 2563 บริ ษัทมีรำยได้ ค่ำ
โฆษณำลดลง เพรำะได้ รับผลกระทบโดยตรงจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 แต่รำยได้ ในส่วนวิดีโอสตรี มมิ่งแบบบอกรับ
สมำชิก (MonoMax) เติบโตขึน้ ประกอบกับกำรปรับโครงสร้ ำงภำยในกลุ่มที่มุ่งเน้ นธุรกิจหลัก ซึ่งทำให้ กลุ่มบริ ษัทมีกำร
บริหำรจัดกำรต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยได้ มีประสิทธิภำพ ทำให้ มำชดเชยรำยได้ โฆษณำที่ลดลง
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2) การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ สิน้ ปี 2563 มีจำนวน 4,406.09 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จำนวน
136.69 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรลดลงของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 261.77 ล้ ำนบำทแต่มีกำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน
125.08 ล้ ำนบำท สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นมีสำเหตุหลักมำจำก ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น เพิ่มขึ ้น 103.22 ล้ ำนบำท
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีล่ ดลง มีสำเหตุหลักมำจำก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทีล่ ดลง 242.02 ล้ ำนบำท
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2563 มีจำนวน 3,053.43 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2562 จำนวน 522.34
ล้ ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ มีสำเหตุหลักมำจำก เงินกู้ยืมจำกธนำคำร เพิ่มขึน้ 137.20 ล้ ำนบำท เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำ หนี อ้ ื่น
เพิ่มขึ ้น 138.94 ล้ ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะสั ้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง เพิ่มขึ ้น 215.00 ล้ ำนบำท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริ ษั ทและบริ ษัทย่อย ณ สิน้ ปี 2563 มี จำนวน 1,352.66 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จำนวน
659.03 ล้ ำนบำท กำรลดลงมีสำเหตุหลักมำจำกบริษัทมีผลขำดทุนสำหรับปี 2563 จำนวน 661.49 ล้ ำนบำท
โครงสร้ างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม จำนวน 3,053.43 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
69.30 ของสินทรัพย์ รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,352.66 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.70 ของสินทรัพย์ รวม
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.26 เท่ำ เพิม่ ขึ ้นจำกปี ก่อน 1.00 เท่ำ
ความสามารถในการทากาไร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั รำกำไรขันต้
้ นติดลบ คิดเป็ นร้ อยละ 5.14 ลดลงจำกปี 2562
ร้ อยละ 13.85 และมีอัตรำกำไรสุทธิติดลบร้ อยละ 39.09 ติดลบเพิ่มขึน้ จำกปี 2562 ร้ อยละ 10.87 เนื่องจำกในปี 2563
บริษทั และบริษัทย่อยมีรำยได้ ที่ลดลง
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
สำหรับปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์ ติดลบร้ อยละ 14.78 ติดลบเพิ่มขึน้ จำก
ปี 2562 ร้ อยละ 2.82 และอัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ในปี 2563 เท่ำกับ 0.38 เท่ำ ลดลงจำกปี 2562 0.04 เท่ำ เนื่องจำก
ในปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีรำยได้ ที่ลดลง
สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
สำหรั บ ปี 2563 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี อัต รำส่ ว นสภำพคล่ อง 0.45 เท่ ำ ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 0.10 เท่ ำ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วอยู่ที่ 0.38 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำกจำกปี 2562 จำนวน 0.02 เท่ำ เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมี
หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น
ทำงด้ ำนอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุน สำหรับปี 2563 อยู่ที่ 2.26 เท่ำ เพิ่มขึน้ จำกปี 2562 จำนวน 1.00 เท่ำ เนื่องจำก
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น ในขณะทีส่ ่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำกผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ
วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ ำระผู ก พั น เกี่ ย วกั บ สั ญ ญำบริ ก ำรที่ จ ะต้ องจ่ ำ ยช ำระในอนำคต
จำนวน 190 ล้ ำนบำท อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั ้งแต่ 1 ถึง 8 ปี
ส่วนที่ 3 หัวข้ อที่ 14 กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร หน้ ำ 119

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ( ณ 31 ธันวาคม 2563 )
ชื่อ-สกุล

1.นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-ประธำนกรรมกำร
-กรรมกำรอิสระ

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

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

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบ
หอกำรค้ ำไทยและสภำหอกำรค้ ำแห่งประเทศไทย
กรรมกำรตรวจสอบ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
- ปริญญำตรี กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรรมกำรตรวจสอบ
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
ทีป่ รึกษำคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบบัญชีชดุ เดียว
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรบัญชีบริหำร
- วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA)
กรรมกำรในคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชี ด้ ำนบัญชีภำษีอำกร
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสหรัฐอเมริ กำ
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
- วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต (CPIA,QIA)
ปั จจุบนั
กรรมกำรตรวจสอบ
สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปั จจุบนั
อำจำรย์พิเศษ
มหำวิทยำลัยรัฐ และเอกชนหลำยแห่ง และ
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
- กรรมกำรอำชีพ (Chartered Directors)
2559 - 2562
อนุกรรมกำรตรวจสอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD)
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 4/2560 พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
2560 – พ.ย. 2562 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557
ค่ำตอบแทน
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
2555 – พ.ย. 2562 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554 2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี ้ แอนด์ พำวเวอร์
หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
ตรวจสอบ และประธำน
/ ธุรกิจให้ บริกำรสำธำรณูปโภคครบวงจร
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ ้ง
หลักสูตร Chartered Director Class รุ่น 3/2551
และกรรมกำรตรวจสอบ
/ ธุรกิจลงทุนในบริษัทต่ำงๆ พัฒนำอสังหำฯ

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 121

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

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

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุ่น 2/2551
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

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

48

- ปริ ญญำตรี สำขำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์

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

0.37%

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2553 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำร
2547 – ปั จจุบนั
ตรวจสอบ,ประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำ และประธำนคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรอิสระ,
2543 – 2559
กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำร

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไทยวำโก้
/ ธุรกิจผลิต ค้ ำส่ง ส่งออกชุดชันในสตรี
้
บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
/ ธุรกิจรับเป็ นที่ปรึกษำให้ คำแนะนำ
ปั ญหำเกี่ยวกับกำรพำณิชยกรรม
บมจ.เหมรำชพัฒนำที่ดิน
/ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้ นท์
/ ธุรกิจให้ คำปรึกษำด้ ำนบัญชีและภำษี

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
2562 – ปั จจุบนั

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

กรรมกำร

2550 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
และกรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร

2546 – ปั จจุบนั

บมจ. วิลล่ำ คุณำลัย
/ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

บจก. เฮอร์ เบิล คิง เทรดดิ ้ง / ธุรกิจผลิตและ
ตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพ
บจก. กรี นสตำร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์
/ ธุรกิจรับซื ้อและแปรสภำพวัสดุใช้ แล้ ว
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บจก. นำเวสโก้ / ธุรกิจลงทุนในประเภท
ต่ำงๆ นำเข้ ำและส่งออกสินค้ ำ

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 122

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

3.นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้
-กรรมกำร
-กรรมกำรบริหำร
-กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

อำยุ
(ปี )
40

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (Young Executive)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ และระบบ, University of
Technology, Sydney, Australia
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 237/2560

45

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

65

- มัธยมศึกษำตอนปลำย
โรงเรียนมัธยมด่ำนสำโรง
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 105/2551

-ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
-กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
21 กุมภำพันธ์ 2560

4.นำยซัง โด ลี

-กรรมกำร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

5.นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์

-กรรมกำร
-กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
ประสบกำรณ์ทำงำน
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
0.19%
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
พ.ย. 2562 – ปั จจุบนั ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
2560 – ปั จจุบนั
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
กรรมกำร
2548 – ปั จจุบนั
กรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2557 – พ.ย. 2562 ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
2548 – 2558
ผู้อำนวยกำร กลุ่มธุรกิจ
อินเทอร์ เน็ต
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2558 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
0.35%
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
2555 – 2563
กรรมกำรบริหำร
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
2555 – 2562
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
บมจ. ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
2563 – ปั จจุบนั
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร
/ ธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม
สำยงำนพัฒนำธุรกิจ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
2549 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
บจก. เฮอร์ เบิล คิง เทรดดิ ้ง / ธุรกิจผลิตและ
2557 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
ตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพ

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 123

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

5.นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์ (ต่อ)

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

-กรรมกำรอิสระ
57
-ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
-ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

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

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บรรณำธิกำรบริหำร

บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บจก. แองเจิล เทรดดิ ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจจำหน่ำยเครื่ องสำอำง เครื่ องมือ
อุปกรณ์เสริมควำมงำม
บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์

2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2546 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2546 – 2551

6.นำยปรีชำ ลีละศิธร

ตำแหน่ง

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ก.พ. 2563 – ปั จจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โมโน เน็กซ์
2555 – ก.พ. 2563
2555 – ปั จจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ, ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2562 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2555 – ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำรบริหำร

2550 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร

2545 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2543 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2527 – ปั จจุบนั

กรรมกำร

2/

/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

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

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 124

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

7.นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ -กรรมกำรอิสระ

อำยุ
(ปี )
55

-กรรมกำรตรวจสอบ
-กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555

8.นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร

-กรรมกำรอิสระ
-กรรมกำรตรวจสอบ
-กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
3 กุมภำพันธ์ 2563

48

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
ประสบกำรณ์ทำงำน
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
0.04%
- ปริญญำโท บริ หำรธุรกิจ
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
ไม่มี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2555 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ / ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
- หลักสูตรวิทยำกำรผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1/2560
ค่ำตอบแทน
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
(ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่น58 ปี กำรศึกษำ 2558 – 2559
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. เดอะ โลโค โมชัน่ / ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
2559 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส / ธุรกิอสังหำริมทรัพย์
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
2548 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
/ ธุรกิจรับบริหำรงำนสถำนีวิทยุ โทรทัศน์
บริ ษัทไทย (IOD)
2547 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ / ธุรกิจให้ คำปรึกษำ
หลักสูตร Director Accreditation Program
ด้ ำนกำรลงทุนและบริหำรงำนขำย
(DAP) English Program รุ่น 101/2556
2542 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. ซีดีซี วัน / ธุรกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง จำกสถำบัน
2541 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. บำนำน่ำ แอนด์ ซันส์
และกรรมกำรผู้จดั กำร
/ ธุรกิจขำยปลีกร้ ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ด
วิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551
2535 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
/ ธุรกิจขำยปลีกอุปกรณ์สำนักงำน
2532 – ปั จจุบนั
กรรมกำร
บจก. นิวไวเต็ก
และกรรมกำรผู้จดั กำร
/ ธุรกิจขำยปลีกสิ่งพิมพ์, กระดำษ
2545 – 2563
กรรมกำร
บจก. มีเดีย เชคเกอร์
และกรรมกำรผู้จดั กำร
/ ธุรกิจจำหน่ำยสื่อโฆษณำ
0.08%
กำรด
ำรงต
ำแหน่
ง
กรรมกำรในบริ
ษ
ท
ั
จดทะเบี
ย
นฯ
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
ไม่มี
ก.พ. 2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ / ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
ค่ำตอบแทน
บริษัทไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
หลักสูตร Director Certification Program
กรรมกำร
2536 – ปั จจุบนั
บจก. อมำเดอุส เปี ยโน
(DCP) รุ่น 292/2563
/ ธุรกิจขำยเครื่ องดนตรี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 125

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

9.นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรี โรจน์ - กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
และบัญชี
- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9 มีนำคม 2555
วันที่ลำออกจำกกรรมกำร
และผู้บริหำร
30 เมษำยน 2563
10.นำงสำวสรัญญำ
- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
อมรรัตนสุชำติ
- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน

อำยุ
(ปี )
52

ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน
- กรรมกำรบริหำร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
- 1 เมษำยน 2551

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
ประสบกำรณ์ทำงำน
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(%)
ผู้บริหำร
0.29%
ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนฯ
(30เม.ย.63)

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2562
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30/2561
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558 โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

42

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ The University of Denver 0.07%
- หลักสูตรจำกศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้
ตลำดทุน (TSI) ตลท. e-learning CFO’s
Orientation (English Version) ปี 2563
- หลักสูตรอบรมภำยในด้ ำนบัญชีปี 2563
อัพเดทมำตรฐำนบัญ ชีเรื่ องรำยกำรระหว่ำงกัน
ของเงินลงทุนในบริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม กิจกำร
ร่วมค้ ำ

ไม่มี

49

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
สำขำกำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ
- Oxford Brookes University, UK

ไม่มี

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
30 เมษำยน 2563

11.นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์ - ผู้อำนวยกำรอำวุโส

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

0.05%

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
2555 – เม.ย. 2563 กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น
2548 – 2551
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
เม.ย. 2563 – ปั จจุบนั ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
2563 – เม.ย. 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
แผนกบริหำรกลยุทธ์
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
2559 – 2562
ผู้จดั กำรอำวุโส
แผนกบริหำรกลยุทธ์
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
2555 – 2558
ผู้จดั กำรแผนกบริหำรกลยุทธ์
2555 – ปั จจุบนั
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
2561 – ปั จจุบนั
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน
2560 – ปั จจุบนั
กรรมกำรบริหำร
2551 – 2560
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรสำนักงำน
2551
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร
สำนักงำน และสื่อสำรองค์กร
2546 – 2551
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคลและบริหำรสำนักงำน

บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
/ ธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่ องดื่ม
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสือ่ และกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนำ
เนื ้อหำคอนเทนท์ด้ำนบันเทิง
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสือ่ และกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

บจก. กอซซิปสตำร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์
บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนำ
เนื ้อหำคอนเทนท์ด้ำนบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 126

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

12.นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์ -เลขำนุกำรบริษัท 3/

อำยุ
(ปี )
51

-ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแล
กิจกำรและสื่อสำรองค์กร

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 มีนำคม 2555

13.นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร

-ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคล

46

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

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

- ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประกำศนียบัตร หลักสูตร Business
Management for Internal Audit ปี 2557
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) รุ่น 24/2558
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555
หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551
0.03%
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำร
ไม่มี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
-ผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี

ช่วงเวลำ
2555 – ปั จจุบนั

2551 – 2555
2547 – 2550

2562 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 กรกฎำคม 2555

14.นำงสำวทัศนีย์ ควรแถลง -ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
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- ปริญญำโท สำขำบัญชีและกำรเงิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตรอบรมภำยในด้ ำนบัญชี ปี 2563
Corporate Finance รุ่น 2/2563

ไม่มี

ไม่มี

ตำแหน่ง

เลขำนุกำรบริษัท และ
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร / ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์
และสื่อสำรองค์กร
เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่ / ธุรกิจพัฒนำ
เนื ้อหำคอนเทนท์ด้ำนบันเทิง

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคล
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคล

2555 – 2558

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ทรัพยำกรบุคคล

2551 – 2555

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ทรัพยำกรบุคคล

มี.ค. 2563 – ปั จจุบนั ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
2559 – ก.พ. 2563

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนำคม
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนำคม
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

ผู้จดั กำรอำวุโส
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
30 เมษำยน 2563

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 127

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

15.นำยจิรประวัติ บุณยะเสน -ผู้อำนวยกำรอำวุโส
กลุ่มธุรกิจโมบำย
อินเทอร์ เน็ต
-กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
15 มีนำคม 2545
วันที่ลำออก
29 กุมภำพันธ์ 2563
16.นำยวีรยุทธ โพธำรำมิก -ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำย
บริหำรควำมสัมพันธ์องค์กร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
16 มีนำคม 2563
วันที่ลำออก
30 กันยำยน 2563

อำยุ
(ปี )
52

50

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่น 1/2555
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำ
บัตร วปอ.) รุ่น 62 ปี กำรศึกษำ 2562 – 2563
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 264/2561

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร
0.19%
ไม่มี
(29ก.พ.63)

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ
2559 – ก.พ. 2563

2545 – ปั จจุบนั
2545 – 2558

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผู้อำนวยกำรอำวุโส

บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/

กลุ่มธุรกิจโมบำย
อินเทอร์ เน็ต

/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้อำนวยกำร
กลุ่มธุรกิจโมบำยอินเทอร์ เน็ต

ไม่มี

ไม่มี

2563 – ปั จจุบนั

2561 – 2562
2561 – ปั จจุบนั

2562 – ก.ย. 2563
2560 – 2562
2554 – 2562
2552 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระ รองประธำน
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ฝ่ ำยบริหำรควำมสัมพันธ์องค์กร
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยขำยและธุรกิจองค์กร
ผู้อำนวยกำรประจำสำนัก
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยประสำนงำนรำชกำร
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ฝ่ ำยบริหำรควำมสัมพันธ์ องค์กร

บมจ. วำว แฟคเตอร์
/ ธุรกิจชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
/ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บมจ. โมโน เน็กซ์
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
/ ธุรกิจโทรคมนำคม
บมจ. อำรียำ พรอพเพอร์ ตี ้
/ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
บจก. โมโน โปรดักชัน่
/ ธุรกิจสื่อทีวี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 128

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
/ วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือ ครอบครัวระหว่ำง
หลักทรัพย์1/ กรรมกำรและ
(%)
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ
2563 – ปั จจุบนั
2562 – 2563

17.นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข - ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
1 มกรำคม 2556
วันที่ลำออก
30 เมษำยน 2563

50

- ปริ ญญำโท สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk
Management (HRP) รุ่น 1/2555

0.02%
(30เม.ย.63)

ไม่มี

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรอำวุโส ประจำ
สำนักกรรมกำรผู้จดั กำร
ประธำนกรรมกำร

2562 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร

2558 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร

2559 – เม.ย. 2563
2556 – ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2556 – 2559

ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

2548 – 2555

ผู้จดั กำรอำวุโส
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ชื่อหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บมจ. ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
/ ธุรกิจสื่อสำรและโทรคมนำคม
บจก. ไทย โปรเฟสชัน่ แนล บำสเกตบอล ลีก
/ ธุรกิจจัดกำรแข่งขันกีฬำ
บจก. โกรว์ กรี น คอนซัลแตนท์
/ ธุรกิจตรวจสอบวิเครำะห์ศึกษำวิจยั และ
ติดตำมผลทำงด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
บจก. วี.บี. คอร์เปอเรชัน่
/ ธุรกิจด้ ำนกฎหมำย
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2/
/ ธุรกิจสื่อและกำรให้ บริกำรคอนเทนต์

หมายเหตุ : 1/ - สัดส่วนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ ว 3,471,054,038 หุ้น
- ปี 2563 ยังไม่มีกำรถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ของกรรมกำรและผู้บริหำรทัง้ 17 ท่ำน
2/ - บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) เปลีย่ นชื่อจำกบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563
3/ - หน้ าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ ำที่หลักในกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเก็
้ บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริหำร ดำเนินกำรอืน่ ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียตำม
มำตรำ 89/14 ซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรำยงำนนัน้

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษัท หน้ ำ 129

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัทย่ อย บริษทั ร่ วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
( ณ 31 ธันวาคม 2563 )
บริษัทย่ อย (ประเทศไทย)

MONO
NEXT

รายชื่อ

1. นำงพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

2. นำยนวมินทร์

ประสพเนตร

3. นำยปฐมพงศ์

สิรชัยรัตน์

4. นำยซัง โด

ลี

5. นำยศิริ

เหลืองสวัสดิ์

6. นำยปรีชำ

ลีละศิธร

7. นำยเกรียงศักดิ์

เธียรนุกลุ

8. นำยเจริญ

แสงวิชยั ภัทร

9. น.ส.สรัญญำ

อมรรัตนสุชำติ

10. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์
11. น.ส.ปิ ตฤิ ดี

ศิริสมั พันธ์

12. นำยธีรศักดิ์

ธำรำวร

13. น.ส.ทัศนีย์

ควรแถลง


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

1. MONO NEXT
2. MONO CYBER
3. MONO SHOPPING
4. MONO STREAMING
5. MONO PD
6. MONO BC
7. MONO MUSIC

=
=
=
=
=
=
=

หมำยเหตุ : 

ประธำนกรรมกำร

=

MONO
CYBER

MONO
MONO
SHOPPING STREAMING

MONO
PD

MONO
BC

MONO
MUSIC

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

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

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

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

/,//,///
//

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

//

//

//

//

//

//

บมจ. โมโน เน็กซ์
บจก. โมโน ไซเบ้ อร์
บจก. โมโน ช้ อปปิ ง้
บจก. โมโน สตรีมมิ่ง
บจก. โมโน โปรดักชัน่
บจก. โมโน บรอดคำซท์
บจก. โมโน มิวสิค (อยู่ระหว่ำงชำระบัญชี)
/

=

กรรมกำร

//

= กรรมกำรบริหำร

///

=

ผู้บริหำร

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 130

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

บริษัทย่ อย (ประเทศไทย)
รายชื่อ

1. นำงพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

2. นำยนวมินทร์

ประสพเนตร

3. นำยปฐมพงศ์

สิรชัยรัตน์

4. นำยซัง โด

ลี

5. นำยศิริ

เหลืองสวัสดิ์

6. นำยปรีชำ

ลีละศิธร

บริษัทย่ อย (ต่ างประเทศ)

MONO
INFO

MONO
RADIO

MONO
TALENT

T
MOMENT

MONO
HK

MONO
INDO

/,//
/,//
/
/

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

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

/,//
/,//
/

/,//
//
/

/,//
//
/

//

//

//

//

//

//

7. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกลุ
8. นำยเจริญ

แสงวิชยั ภัทร

9. น.ส.สรัญญำ

อมรรัตนสุชำติ

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

ศิริสมั พันธ์

12. นำยธีรศักดิ์

ธำรำวร

13. น.ส.ทัศนีย์

ควรแถลง

8. MONO INFO
9. MONO RADIO
10. MONO TALENT
11. T MOMENT
12. MONO HK
13. MONO INDO

หมำยเหตุ : 

=
=
=
=
=
=

=

บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
บจก. โมโน เรดิโอ (หยุดดำเนินธุรกิจ)
บจก. โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ (อยู่ระหว่ำงชำระบัญชี)
บจก. ทีโมเมนต์ (อยู่ระหว่ำงชำระบัญชี)
Mono Technology Hong Kong Limited (อยู่ระหว่ำงชำระบัญชี)
PT. Mono Technology Indonesia (อยู่ระหว่ำงชำระบัญชี)

ประธำนกรรมกำร

/

=

กรรมกำร

//

= กรรมกำรบริหำร

///

=

ผู้บริหำร
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อ

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

วรวุฒิจงสถิต
โพธำรำมิก
ประสพเนตร
สิรชัยรัตน์
ลี
เหลืองสวัสดิ์

TTTI

JASTEL

PA

JINET

JAS

V

V

V

V

V

V

V

V

/

E29

GS

/
/

ลีละศิธร
เธียรนุกลุ
แสงวิชยั ภัทร
อมรรัตนสุชำติ
รักวงษ์
ศิริสมั พันธ์
ธำรำวร
ควรแถลง

1. TTTI

=

บจก. ทริปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต

2. JASTEL

=

บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค

3. PA

=

บจก. พรีเมียม แอสเซท

4. JINET

=

บจก. จัสมิน อินเตอร์ เนต

5. JAS

=

บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล

6. TTTBB

=

บมจ. ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์

7. ACES

=

บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์ วิส

8. 3BB TV

=

บจก. ทรี บีบี ทีวี

9. PINVEST

=

บจก. พินเวสท์ คอร์ ปอเรชัน่

10. E29

=

บจก. เอนเตอเทนเมนท์29

11. GS

=

บจก. กรีนสตำร์ เอ็นไวรอนเม้ นท์

หมำยเหตุ : /

TTTBB ACES 3BBTV PINVEST

= กรรมกำร

// = กรรมกำรบริหำร

/// = ผู้บริหำร

V = ผู้มีอำนำจควบคุม

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท หน้ ำ 132

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่ อย ( ณ 31 ธันวาคม 2563 )
บริษัทย่ อย1
ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.
5.

นำยนวมินทร์
นำยซัง โด
นำยปฐมพงศ์
นำยศิริ
นำยบรรณสิทธิ์

ประสพเนตร
ลี
สิรชัยรัตน์
เหลืองสวัสดิ์
รักวงษ์

MONO BC

=

บจก. โมโน บรอดคำซท์

MONO STREAMING

=

บจก. โมโน สตรีมมิ่ง

หมำยเหตุ : /
1

= กรรมกำร

MONO

MONO

BC

STREAMING

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

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

// = กรรมกำรบริหำร

/// = ผู้บริหำร

บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทย่อยที่มีนยั สำคัญ เช่น มีรำยได้ เกินกว่ำร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวมตำมงบกำไรขำดทุนรวมของปี 2563

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย หน้ ำ 133
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษทั
หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอก คือ บริษัท เอส.ซี.กำรบัญชี และที่ปรึกษำธุรกิจ (1995) จำกัด ตั ้งแต่ปี 2550 ทำหน้ ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบภำยใน โดยมีกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปี เพื่อติดตำมและตรวจสอบควำมถูกต้ องของกำรปฏิบตั ิงำนแต่ละฝ่ ำย ประเมินระบบควบคุมภำยใน สอบทำน ให้ ควำมเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับกำรวำงระบบควบคุม
ภำยในให้ เกิดประสิทธิภำพมำกขึ ้น และรำยงำนตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสำเนำรำยงำนให้ กบั ฝ่ ำยบริหำรที่เกี่ยวข้ องเป็ นประจำทุกไตรมำส ซึง่ มีนำงสำวสวนศรี สวนกูล เป็ น
หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำงสำวปิ ตฤิ ดี ศิริสมั พันธ์ เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ดแู ลสนับสนุนกำรทำงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ชื่อ-สกุล

นำงสำวสวนศรี สวนกูล
(อำยุ 60 ปี )

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

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

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สัดส่วนกำรถือหลักทรัพย์ (%)
MONO
- ไม่มี -1/

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

2550 – ปั จจุบนั หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย

2539 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริหำรด้ ำนบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี

บจก. เอส.ซี. กำรบัญชีและที่ปรึกษำ
ธุรกิจ (1995)

2/

ประวัติอบรม
- หลักสูตร สรุปเนื ้อหำและกรณีศกึ ษำ TFRS 15 จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด (21 มกรำคม 2563)
- หลักสูตร ภำษีและบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs จัดโดย บริษัท พัฒนำ กำรอบรม จำกัด (19-20 กันยำยน 2563)
- หลักสูตร กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน จัดโดย สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ (1 พฤศจิกำยน 2563)
- หลักสูตร เจำะลึกปัญหำมำตรฐำนบัญชีที่ประกำศใช้ ปี 2563
จัดโดย สมำคมนิสิตเก่ำคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชีแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (4 พฤศจิกำยน 2563)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ ำ 134

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

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

นำงสำวปิ ติฤดี ศิริสมั พันธ์
(อำยุ 51 ปี )

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ประวัติอบรม

- เลขำนุกำรบริษัท
- ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
- ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และสื่อสำรองค์กร

สัดส่วนกำรถือหลักทรัพย์ (%)
MONO : 0.061/

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี -

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

2555 – ปั จจุบนั เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลกิจกำร
และสื่อสำรองค์กร

บมจ. โมโน เน็กซ์

2/

2551 – 2555 เลขำนุกำรบริษัท และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

บจก. โมโน เน็กซ์

2/

2547 – 2550 ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

บจก. โมโน เจนเนอเรชัน่

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

1/ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
2/ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) เปลีย่ นชื่อจำกบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน หน้ ำ 135

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์ สิน
- ไม่ มี -

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินทรัพย์สนิ หน้ ำ 136

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่ อย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ได้ แต่งตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระ จำนวน
3 ท่ำน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบัญชี กำรเงิน และกำรบริหำรองค์กร โดยมีรำยนำมคณะกรรมกำร และกำรเข้ ำร่วม
ประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
6/6

ตาแหน่ ง

1. นำยปรี ชำ ลีละศิธร*
2. นำยเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

6/6

3. นำยเจริญ ลีละศิธร*

กรรมกำรตรวจสอบ

6/6

หมำยเหตุ
* ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้
1. นำยปรีชำ ลีละศิธร จำกตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แต่งตังเป็
้ น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร แต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แทนนำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

โดยมี นำงสำวสวนศรี สวนกูล หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตรที่กำหนดขอบเขต หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และตำมระเบียบบริษัท สอดคล้ องกับข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง กับกฎบัตรและแนวปฏิบตั ิที่ดี เป็ นประจำทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี
กำรประชุม จำนวน 6 ครัง้ ร่วมกับผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน รวมถึงมีวำระกำรประชุมเฉพำะผู้สอบบัญชี
โดยไม่ มี ผ้ ู บ ริ ห ำรร่ วมด้ ว ย รวมถึ งกำรพู ด คุ ย กั บ คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ อำทิ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นต้ น
สรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจ าปี 2563 ของบริ ษั ท และงบกำรเงิ น รวม ก่ อ น
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตั ิ โดยสอบถำมและรับฟั งควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี เรื่ องควำมถูกต้ อง
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของงบกำรเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินและกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลทำงกำรเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้ อง ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยเปิ ดเผยรำยกำร
ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งผู้สอบบัญชี
มีควำมเห็นว่ำรำยกำรค้ ำและรำยกำรระหว่ำงกัน ที่สำคัญกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องได้ เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย หน้ ำ 137

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)

ครบถ้ วนแล้ ว และมีควำมเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี ว่ำรำยกำรดังกล่ำวได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
3. สอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ป้ องกันการเกิดโอกาสทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ร่ วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส โดยพิจำรณำ
ผลกำรตรวจสอบ รับฟั งคำชีแ้ จง ข้ อตรวจพบ ควำมเห็น และข้ อเสนอแนะของผู้ที่ รับผิดชอบ อย่ำงเป็ นอิสระ และไม่มี
ข้ อจำกัดในกำรได้ รับข้ อมูล เพื่ อให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ ตำมวัตถุประสงค์กำรดำเนินงำน และ
คำนึงถึงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร พิ จำรณำให้ มีกำรใช้ ทรัพ ยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด มี กำรดูแลรักษำ
ทรัพย์สินที่เหมำะสม และมีแนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง
ของสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำม
เพียงพอและเหมำะสม ไม่พบประเด็นปั ญหำหรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ เป็ นสมำชิกโครงกำร
แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต เป็ นสมัยที่ 2
4. สอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุ รกิจ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย รวมทัง้ ระเบีย บข้ อ กำหนดของบริ ษัท ทั ง้ นี จ้ ำกกำรรำยงำนของผู้ ต รวจสอบ
ภำยใน ผู้บริ หำร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นที่เป็ นสำระสำคัญในเรื่ องกำร
ไม่ปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
5. สอบทานให้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนและทบทวนนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ จรรยำบรรณของ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน รวมถึงดูแลกำรปฏิบตั ิที่ดีต่อลูกค้ ำ คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงเป็ นธรรม นอกจำกนี ้ ได้ ทำ
กำรประเมินกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยเป็ นประจำทุกปี
6. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนผลกำรตรวจสอบภำยในรำยไตรมำส
ให้ ข้อแนะนำและติดตำมกำรแก้ ไขในประเด็นที่มีนยั สำคัญ เพื่อก่อให้ เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ป้องกันทุจริต คอร์ รัปชัน่
มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ปรับปรุงกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
เหมำะสมกับบริษัท รวมถึงพิจำรณำงบประมำณประจำปี ในกำรจ้ ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเมินควำมเป็ นอิสระใน
กำรปฏิบตั ิงำน ควำมเพียงพอเหมำะสมของบุคลำกรของหน่วยงำน และประเมิน กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน
ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ
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7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีซ่ งึ มีความเป็ นอิสระ และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำน ควำมเป็ นอิสระ และระดับค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ ควำม
เห็นชอบในกำรแต่งตั ้ง นำงสำวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5874 หรื อ นำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3930 หรื อ นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจำปี 2564 อีกวำระหนึ่ง โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญ ชีของ
บริ ษัท จำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประจำปี
2564 เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,600,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ดี ให้ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม
กับกำรดำเนิ นธุรกิ จ กำรคำนึ งถึงควำมเสี่ยงกำรปฏิ บัติงำนให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ เพื่ อให้ ระบบบัญชีและรำยงำน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้ องเชื่อถือได้ รวมทังให้
้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

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

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4/4

2. นำยเกรี ยงศักดิ์ เธียรนุกลุ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

4/4

3. นำยเจริญ แสงวิชยั ภัทร*

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3/3

หมำยเหตุ
* ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติ แต่งตัง้ นำยเจริ ญ แสงวิชัยภัท ร ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ ใน
กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ในกำรพิจำรณำเรื่ องสำคัญ ดังนี ้
1. พิจ ำรณำและเสนอควำมเห็น ในกำรแต่ง ตัง้ กรรมกำร กรรมกำรชุด ย่อ ยและผู้บ ริ ห ำร แทนตำแหน่ง ที่
ลำออก เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
2. พิจำรณำและเสนอควำมเห็น ในกำรเลือกตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ทังนี
้ ้ ทำงบริษัทได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมเข้ ำรับกำรเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดเสนอรำยชื่อมำยังบริษัท
3. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
4. พิจำรณำงดจ่ำยบำเหน็จกรรมกำร และงดจ่ำยเงินโบนัสสำหรับผู้บริหำร สำหรับปี 2563
5. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
6. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำ
ทุกปี โดยปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

( นำยปรี ชำ ลีละศิธร )
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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