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4 รายงานประจ�าปี 2563



ปี 2563 นบัเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงของกลุ่มบริษทั โมโน 
เร่ิมตั้งแต่การปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร ให้กระชับ 
มีความคล่องตัว ด้วยการทยอยปิดธุรกิจที่ไม่ท�าก�าไรและ 
ลดขนาดองค์กรลงเม่ือตอนต้นปี การย้ายที่ตั้ง ส�านักงาน 
จากเดิมที ่อาคารจสัมิน อนิเตอร์เนชัน่แนล มายัง MONO29 
Studio บนถนนชยัพฤกษ์  พร้อมปรบัเปล่ียนรปูแบบวัฒนธรรม 
ออฟฟิศแบบเดิมที่เป็นส�านักงาน ให้พนักงานสามารถ
ท�างานแบบ Work From Anywhere ซ่ึงตอบรับกับมาตรการ 
ของภาครัฐ ที่ขอความร่วมมือให้เอกชนท�างานแบบ Work 
From Home เพื่อหยุดการกระจายเชื้อ ในช่วงที่เกิด 
การระบาดคร้ังแรกของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19  
ในประเทศ และเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 บริษัท 
ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
เป็น บริษทั โมโน เนก็ซ์ จ�ากัด (มหาชน) ตามการปรับเปลีย่น 
ทิศทางของธุรกิจ  

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ นอกจาก
ช่วยให้บริษทัสามารถรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ได้ทันท่วงทีแล้ว ยังเป็นการลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายภายใน และยังคงด�าเนนิธรุกิจของบรษิทั ต่อไปได้ 
ภายใต้แรงกดดันของเศรษฐกิจท่ีถดถอยและการใช้ชวีติแบบ 
New Normal อันเนื่องมาจากโควิด-19 ที่แพร่ระบาด 
อย่างรุนแรงทั่วโลก 

ธุรกิจฟรีทีวีช่อง MONO29 ยังเป็นธุรกิจที่ท�ารายได้สูงสุด
ให้กับกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด และในปีที่ผ่านมา บริษัท 
ได้เพิ่มน�้าหนักความส�าคัญกับธุรกิจ Online Movie 
Streaming อย่าง MonoMax ด้วยการผนึกก�าลังทางธุรกิจ 
กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน)  
หรือ 3BB รวมทั้งเป็นผู้จัดหาคอนเทนต์และท�าการตลาด 
ให้กับ 3BB ด้วยการขายแพก็เกจ MonoMax เป็นบริการเสริม 
ให้กลุ่มลูกค้าทีใ่ช้บรกิาร 3BBGIGATV ในลักษณะ Exclusive 
ท่ีผู ้ชมจะรับชมได้ทาง MonoMax และ 3BB เท่านั้น   
ซึ่งหนังและซีรีส์ทั้งหมดพากย์เสียงภาษาไทย ดูง่ายและ 
เป็นคอนเทนต์ ในแบบที่คนไทยช่ืนชอบ นอกจากนี้   
ยังเป็นผู ้ผลิตคอนเทนต์ให้กับช่องต่างๆ ในบริการ   
3BBGIGATV การร่วมมือในคร้ังนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่ม 
รายได้ให้แก่บริษทัแล้ว การท�าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัหาคอนเทนต์ 
และท�าการตลาดให้ 3BB ท�าให้บริษัทมีอ�านาจต่อรอง 
ในการซือ้คอนเทนต์มากขึน้ สามารถเลือกซือ้ภาพยนตร์ดีๆ 
ได้ก่อนผู้ให้บริการรายอื่น อีกทั้งการที่บริษัทมีช่องทาง 
น�าเสนอคอนเทนต์ความบันเทิงผ่านหน้าจอที่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ บริการแบบ SVOD ผ่าน  
MonoMax และฟรีทีวี MONO29 ท�าให้บริษัทสามารถ
บริหารต้นทุนได้คุ้มค่า

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานกรรมการ

ส�าหรับธุรกิจอื่นๆ ท้ัง 29Shopping และ MThai มีการ
ปรับตวัให้ สอดคล้องกบัสภาพการณ์ และการเปลีย่นแปลง
ของสังคม โดย 29Shopping มียอดขายเติบโตในส่วน 
ของสินค้าที่เก่ียวข้องกับการเก็บตัวอยู ่บ ้าน ในช่วง
รักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  
ส่วน MThai ได้เปล่ียนบทบาทเป็น Online Influencer  
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า 
เม่ือสถานการณ์โควิด-19 คล่ีคลายก�าลังซ้ือจะกลับคืนมา  
และจะเริ่มเห็นผลก�าไรจากธุรกิจต่างๆ มากขึ้น 

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจ 
ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลอย่างต่อเนือ่ง และเป็นทีน่่ายินดีว่า 
ในปีท่ีผ่านมา บริษทัได้รบัผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
อยูใ่นระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที ่6 ตดิต่อกัน และยงัได้คะแนนเตม็ 
ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง 
เป็นปีที ่7 นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นสมัยท่ี 2 ด้วย 
ไม่เพียงยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
เท่านัน้ บริษทัยังให้ความส�าคัญกับการพฒันาสงัคมด้วยการ
ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
อาทิ การท�าคลิปป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกรมอนามัย 
โครงการอัปคลิปพิชิตแสนปี 6 ร่วมกับกสทช. โครงการ 
ส่งเสริมและเผยแพร่ค ่านิยมความเป็นไทย ร ่วมกับ 
กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การท่องเทีย่วร่วมกับ ททท. ในงาน “What’s Up หาดใหญ่” 
และ “คนเท่เที่ยวไทย เลาะบ้านอีสานใต้”    

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน
ทุกคน พร้อมทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อผลักดันให ้บริษัทก ้าวผ ่านวิกฤตเศรษฐกิจและ
เติบโตอย่างเข้มแข็ง ในฐานะประธานกรรมการบริษัท  
ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ พันธมิตร
ทางธรุกิจ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผูเ้ก่ียวข้อง 
ทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อม่ันและส่งเสริมการด�าเนินกิจการ
ของบริษทัด้วยดีเสมอมา บริษทัหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับ 
การสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป

5บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 



ในปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจทัว่โลกเกิดภาวะชะลอตวัจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทีเ่กิดขึน้ 
ในไตรมาสแรกของปี และส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานถึงไตรมาสสุดท้าย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่ือซึ่งเดิม 
มีการแข่งขันที่รุนแรงอยู่แล้ว ต้องพบกับความท้าทายใหม่ เม่ือภาคธุรกิจต่างพากันลดค่าใช้จ่ายการตลาด 
เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาด ทั้งการปรับขนาดโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง การย้ายท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ 
เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่าย การสร้างวฒันธรรมองค์กรใหม่ทีเ่น้นการท�างานแบบ New Normal รวมทัง้การสร้างความร่วมมือ 
ทางการตลาดกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการเปล่ียนแปลงท้ังหมดนี้จะช่วยให้ผลประกอบการ 
โดยรวมค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในระยะยาว

ภาพรวมของธุรกิจในปีท่ีผ่านมา ช่อง MONO29 ยงัคงเป็นธรุกิจทีส่ร้างรายได้สงูสดุให้กลุ่มบริษทั โดยทีส่ามารถรักษา
เรตติ้งไว้ได้ในอันดับ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในช่อง MONO29 ตลอด 4 ปีได้เป็นอย่างดี ในช่วง Lockdown  
ช่อง MONO29 ได้จัดโปรแกรมฉายแบบ Movie Pack น�าเสนอเป็นธีมภาพยนตร์ในสัปดาห์นั้นๆ เพื่อให้
จดจ�าได้ง่าย เช่น ธีมซุปเปอร์ฮีโร่, บู๊แอคชั่น, สัตว์ประหลาด, สายลับ 007 จนไปถึงธีมนักแสดงน�าฮอลลีวูด 
คนเดียวกันตลอดสัปดาห์ นอกจากหนังดีจากค่ายดังทั่วโลกแล้ว ทางช่องยังเสริมความแข็งแกร่งของรายการข่าว 
ด้วยการปรับกลยุทธ์น�าเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ย่อยข่าวให้เข้มข้นเข้าใจง่าย รวมทั้งขยายช่วงเวลา 
ข่าวตอนเย็น ท�าให้ช่องมีเรตติ้งดีท้ังช่วงข่าวและคอนเทนต์บันเทิง ส�าหรับบริการวิดีโอสตรีมม่ิง MonoMax  
ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการน�าเสนอคอนเทนต์ 
ท่ีคนไทยชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มซีรีส์จีนยอดนิยม มีพากย์ไทย และผลิตละครไทยทันสมัยหลายแนวจาก
ฝีมือผู้จัดชั้นน�า อีกทั้ง MonoMax ยังได้ร่วมมือกับช่อง MONO29 ด�าเนินกลยุทธ์จัดฉายภาพยนตร์พร้อมกัน 
สองช่องทาง (cross platform) เพือ่รองรับพฤตกิรรมการชมคอนเทนต์ทัง้แบบ การชมเป็นตอนผ่านทาง MONO29 
และการชมทุกตอนทีเดียวจบผ่านทาง MonoMax ซึ่งส่งผลให้ MonoMax มียอดการรับชมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

ทศิทางธรุกิจในอนาคต  MonoMax ผนกึก�าลังร่วมกบัผูใ้ห้บริการอนิเทอร์เนต็ 3BB ในแพก็เกจ 3BB GIGATainment 
และ 3BB GIGATV โดยลูกค้า 3BB จะสามารถรับชมคอนเทนต์จาก MonoMax และ HBO GO ได้ ท�าให้สามารถ 
รับชมภาพยนตร์ได้เต็มอิ่มกว่า 40,000 เรื่อง นับเป็นการผสมผสานของสองบริษัทระหว่างเทคโนโลยีของ 3BB  
และความช�านาญด้านคอนเทนต์ ของ MONO อันเป็นจุดแข็งของแต่ละฝ่ายอย่างลงตัว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า  
ตลอดระยะเวลาทีเ่กิดวกิฤตไิวรสัโคโรน่า ธรุกิจยังมีการเตบิโตสงูและไม่ได้ส่งผลกระทบ จากพฤตกิรรมคนท�างาน
และรับชมความบันเทิงผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวกลับเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
ด้วยการสร้างรายได้จากการขายร่วม และยงัเป็นการกระจายความเสีย่งเพื่อปรับเปล่ียนธุรกิจทีวีให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมดังกล่าวในอนาคต  โดยการร่วมมือคร้ังนี้ บริษัทท�าหน้าท่ีเป็น Master Content Provider ซึ่งเป็น
ธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท โดยเป็นผู้จัดหาและผลิตคอนเทนต์ รวมไปถึงการท�าการตลาดให้กับ 3BB นอกจาก
บริษัทจะมีรายได้จากการท�าธุรกิจเพิ่มขึ้น ยังท�าให้บริษัทมีอ�านาจต่อรองในการซื้อคอนเทนต์มากขึ้น รวมถึงช่วย
ประหยัดงบโฆษณาด้วย บริษัทจะมีรายได้จาก 3BB ทั้งที่เป็นส่วนแบ่งจากการขายร่วมและการผลิตคอนเทนต์  
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง MonoMax กับ 3BB และช่อง MONO29 ผลักดันให้จ�านวนสมาชิกเติบโตอย่างชัดเจน 
โดย MonoMax วางเป้าหมายสู่การมียอดสมาชิกทั้งสิ้น 1 ล้านรายภายใน 3 ปี 

ด้านธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท เว็บไซต์ MThai ปรับตัวเป็น Online Influencer น�าเสนอข่าวสารที่เป็นกลาง 
และมีความน่าเชื่อถือ เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภาครัฐ และสังคม ในส่วนธุรกิจ 29Shopping มีรายได้
เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นบุรุษและผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรี และในอนาคตอันใกล้จะขยาย
ธุรกิจไปสู่แพลตฟอร์ม 3BB โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มมากขึ้น

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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การท่ีบริษัทยึดม่ันหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการด�าเนิน
ธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง  และบริษทัเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วม
ปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ท�าให้ได้รับ 
การประเมินการก�ากับดูแลกจิการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีท่ี 6  
ติดต่อกัน  บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม   
ปีที่ผ่านมาบริษัทด�าเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมผ่านการ 
มีส่วนร่วมของพนกังานในโครงการต่าง ๆ  อาทิ การบริจาคสิง่ของ 
เครือ่งใช้ให้มูลนธิกิระจกเงา, การบริจาคขวดน�า้ให้โรงพยาบาล
เพือ่ผลติเป็นทีพ่่นยา (Volumetric Spacer) ส�าหรับผูป่้วย  
และการบริจาคเคร่ืองนุ่งห่มให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 
เพือ่สู้ไฟป่าภาคเหนือ รวมถงึโครงการสนับสนุนการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่าง “Mono Masks  
for Kids” โดยพนักงานร่วมกับบริษัทแบ่งปัน
หน้ากากอนามัยเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน  
รวมกว่า 20 โรงเรียนทัว่ประเทศ และพนกังาน
ร่วมกันจดัท�าหน้ากาก Face Shield ส่งมอบให้ 
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 
เป็นต้น

ผม ในฐานะตั วแทนคณะผู ้ บ ริ ห า ร
และพนักงานบริษัท ขอขอบพระคุณ 
ท ่านผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้ าผู ้ ใ ช ้บริ การ 
พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ 
และ เอกชน  ตลอดจนทุ กท ่ าน 
ที่เก่ียวข้อง ที่ได้มอบความไว้วางใจ 
และสนับสนุนการด� า เนินธุ รกิ จ 
ของ บริษทั โมโน เนก็ซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
ด้วยดีเสมอมา ขอให้ท่านม่ันใจว่าบริษทั 
มุ่งม่ันขับเคล่ือน องค์กรบนพื้นฐานระบบ 
ก า ร จั ด ก า ร ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ก ้ า วทั น 
การเปล่ียนแปลง พร้อมฝ่าฟันวิกฤต และ 
เ ดินหน ้ า สู ่ การ เป ็นผู ้ น� าด ้ านคอนเทนต ์  
ความบันเทิงยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการ

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

2. นายปรีชา ลีละศิธร
กรรมการอิสระ,

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

1
3 4

2

* ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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5. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
ผู้ช่วยประธานกรรมการ,

ประธานกรรมการบริหาร, 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

6. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

กรรมการ, กรรมการบริหาร,

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายซัง โด ลี
กรรมการ

8. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

กรรมการ 7 5 6 8

* ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ  งบก�าไรขาดทนุ และอตัราส่วนทางการเงนิทีส่�าคัญ 3 ปีทีผ่่านมา สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม 

2563 2562 2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

   สินทรัพย์รวม 4,406.09 4,542.78 5,765.08

   หนี้สินรวม 3,053.43 2,531.09 3,123.99

   ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,352.66 2,011.69 2,641.09

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
   รายได้จากการขายและให้บริการ 1,644.65 2,150.39 2,399.23

   รายได้รวม 1,692.28 2,183.75 2,508.12

   ก�าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�าเนินงาน (589.39) (560.02) (45.28)

   ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (661.49) (616.19) (193.27)

   ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.19) (0.18) (0.06)
   จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,451.45
   จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,471.03
   ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10

อัตราส่วนทางการเงิน

2563 2562 2561

   อัตราก�าไรขั้นต้น (%) (5.14) 8.71 20.56

   อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (38.73) (27.59) (6.43)

   อัตราก�าไรสุทธิ (%) (39.09) (28.22) (7.71)

   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (39.32) (26.49) (7.18)

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (14.78) (11.96) (0.79)

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.26 1.26 1.18
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคัญในปี 2563

• วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จ�ำกัด เซ็นสัญญำเป็นพันธมิตรกับบริษัทคู่ค้ำธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง  
เพือ่ควำมหลำกหลำยของสนิค้ำ รองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำครอบคลุมทกุกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั และเสริมควำมแข็งแกร่ง 
ให้กับ Product Line Up ของ 29Shopping มำกยิ่งขึ้น อีกทั้งขยำยช่องทำงกำรขำย ผ่ำนแพลตฟอร์ม Marketplace 
เพื่อเพิ่มควำมสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้ำยุคใหม่ที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ และซื้อสินค้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• วันที ่7 กมุภาพนัธ์ 2563 ส�ำนกังำน กสทช. ร่วมกับ  
MThai แถลงข่ำวโครงกำร “อัปคลิปพิชิตแสน 
ปี6” ภำยใต้หัวข้อ “CYBERBULLYING?” เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เยำวชน นักเรียน, 
นักศึกษำและบุคคลทั่วไป ได้แสดงควำมคิด
สร้ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรผลิตหนังส้ัน
เชิงส่งเสริมสังคม รณรงค์กำรใช้ Social Media 
อย ่ำงเหมำะสม และลดกำรกลั่นแกล ้งกัน 
บนโลกออนไลน์

• วันที่ 9 มีนาคม 2563 MonoMax ร่วมกับ 3BB 
และ HBO GO จัดแคมเปญ “3BB GIGATainment”  
ควำมบนัเทงิจำกทัว่มุมโลก ลูกค้ำ 3BB ท่ีสมัครแพก็เกจ 
3BB GIGATainment เพียงเพิ่มค่ำบริกำรรำยเดือน 
39 บำท เป็น 629 บำท ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว  
1 Gbps. พร้อมรับชมภำพยนตร์และซรีีส์แบบไม่จ�ำกัด 
ด้วยบริกำร MonoMax และ HBO GO ตลอดจน
สำมำรถฟังเพลงและร้องคำรำโอเกะผ่ำนบริกำร OKE
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• วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ปรับโครงสร้ำงบริษัท 
และเปลี่ยนชื่อ 3 บริษัทย ่อย เพื่อมุ ่ ง เน ้น 
กำรด�ำเนนิธรุกิจ ดังนี ้MONO FILM เปลีย่นชือ่เป็น  
MONO STREAMING มุ ่งเน้นที่ธุรกิจวิดีโอ 
สตรีมม่ิงแบบบอกรับสมำชิก MonoMax ในส่วน 
MONO GENERATION เปล่ียนชื่อเป็น MONO  
CYBER มุ่งเน้นส่ือออนไลน์ท่ีแข็งแกร่งอย่ำง MThai 
และให้บริกำรวำงแผน สร้ำงสรรค์สื่อกำรตลำด 
แบบองค์รวม (Holistic Communications) ให้กับ 
แบรนด์เจ้ำของสนิค้ำ และหน่วยงำนรำชกำร MONO 
TRAVEL เปล่ียนชื่อเป็น MONO SHOPPING 
เน้นธุรกิจโฮมช้อปปิ ้ง 29Shopping ท่ีมีท้ัง 
กำรโฆษณำในทีวีดิจิตอลและออนไลน์บนเว็บไซต์ 

• วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร พร้อมทัง้ผูบ้รหิำรและพนกังำน 
ในเครือโมโน ถือฤกษ์ดี ในกำรย้ำยท่ีท�ำกำร
ส�ำนักงำนใหญ่มำยังโมโน 29 สตดิูโอ ถนนชยัพฤกษ์ 
และจัดกิจกรรม Open House:  New Normal New 
Office อย่ำงอบอุ่น

• วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
บริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ จำกเดิม บริษัท โมโน 
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) เปล่ียนเป็น บริษัท 
โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) ตำมมติท่ีประชุม 
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ที่ประชุมเม่ือวันท่ี 
10 สิงหำคม 2563  
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• วันที่ 30 ตุลาคม 2563  เปิดตัวภำพยนตร์ “พร้อมรุก 
ยัยตุ ๊กตำซ้อมรัก” ผลิตโดย MONO Originals 
ภำพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมด้ีเซ็กซี่ ท่ีมีเนื้อหำ
แหวกกระแสหนังไทยแห่งปี ได้รับควำมนิยม และ 
กระแสแรง มียอดคนดูมำกกว่ำ 2 ล้ำนนำทใีน 5 วนัแรก 
ที่ออกฉำย รับชมได้ทำงวิดีโอสตรีมม่ิง MonoMax 
เท่ำนั้น และ พิชำนำ อยู่สุข (มุก) ได้รับรำงวัล  
“สยำมรัฐออนไลน์ อวอร์ด” นักแสดงหญิงยอดนิยม

• วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รำยกำร “เร่ืองเด่น
ประเด็นดัง” ของช่อง MONO29 ได้รับรำงวัล
เกียรติยศ “ตำชั่งทอง” ในฐำนะ “บุคคลสงเครำะห์
ดีเด่นแห่งปี ประจ�ำปี 2563 (ครั้งที่ 9) สำขำ  
ผู ้ให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจต่อประชำชน จัดโดย 
สหพันธ์กรรมกำรสงเครำะห์เด็กและเยำวชน 
แห่งประเทศไทยและ สมำคมสถำบันคุ้มครอง 
สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

• วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  MonoMax จับมือ 3BB 
โปรโมทแคมเปญ “3BB GIGATV” ภำยใต้คอนเซปต ์
“ควำมบันเทิงที่เข้ำใจคนไทย” บริกำรอินเทอร์เน็ตบ้ำน 
ควำมเร็วสูง พร้อมกล่องดูทีวีแบบใหม่ ท่ีท�ำให้ทีว ี
สำมำรถดูทั้งช่องฟรีทีวี ช ่องเคเบ้ิลทีวีหลำกหลำย 
ผ่ำนอินเทอร์เน็ท 3BB คุณภำพคมชัด (FULL HD, 4K) 
ไม่สะดุด รวมท้ังสำมำรถชมภำพยนตร์และซีรีส์วิดีโอ
ออนดีมำนด์คุณภำพสูงอย่ำง MonoMax และ HBO GO• วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม (สวธ.) กองทุนส่งเสริมงำน
วัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ 
จ�ำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรมประกำศ
รำงวลักำรประกวดภำพยนตร์สัน้ ภำยใต้ 
โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ค่ำนิยม
และควำมเป็นไทย ไทยดี มีมำรยำท 
ป ี  2  หั วข ้ อ  “ ไทย ดี  มีมำรยำท  
New Normal” เป ็นกระบอกเสียง 
และประพฤติตนตำมหลักมำรยำทไทย 
กำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
พร้อมทั้งเสนอเนื้อหำให้สอดคล้องกับ 
สถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19  
ได้รับกำรตอบรบัจำกนกัศกึษำท่ัวประเทศ 
เป็นอย่ำงดี 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 15 มีนำคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 50 ล้ำนบำท  
โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทได้เปลี่ยนชื่อจำกบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด 
(มหำชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563 

โมโน เนก็ซ์ และบริษทัในเครอื ยงัคงมุ่งม่ันในกำรเป็นผูน้�าในการสร้างสรรค์ส่ือและข้อมูลความบนัเทงิ ชัน้น�ำของเมืองไทย 
โดยปัจจุบันมุ่งเน้นควำมเชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจบันเทิง ภำพยนตร์ และซีรีส์ จำกเดิมท่ีด�ำเนินธุรกิจอันหลำกหลำย  
ทั้งธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจเพลง  
ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจกีฬำบำสเกตบอล ธุรกิจโชว์บิซ (กำรจัดกำรแสดงคอนเสิร์ต) และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งตั้งแต่ 
ปลำยปี 2562 เป็นต้นมำ บริษัทได้เร่ิมวำงแผนปรับโครงสรำ้งครั้งใหญ่ ให้ควำมส�ำคัญกับธุรกิจที่ยังมีศักยภำพเติบโต 
ต่อไปในอนำคต ตัดธุรกิจในส่วนที่ไม่ท�ำก�ำไร และแสวงหำธุรกิจใหม่ที่จะสำมำรถต่อยอดจำกธุรกิจเดิมที่มีอยู่

โดยธรุกิจทีเ่ป็นธรุกิจหลักของบริษทัทีย่งัเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง  คือ ธรุกิจสือ่ทีว ี จำกกำรทีบ่ริษทั โมโน บรอดคำซท์  จ�ำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยชนะกำรประมูลใบอนุญำตกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ท่ัวไปแบบควำมคมชัด
ปกติ (SD) ในปี 2557 บริษัทเปิดให้บริกำรสถำนีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวี 
ที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มำกที่สุด” จำกกำรด�ำเนินธุรกิจมำกว่ำ 7 ปี ที่ช่อง MONO29 น�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภำพระดับโลก 
สดใหม่ และเข้ำถงึลูกค้ำทุกกลุ่ม ผลักดันให้ช่องเป็นหนึง่ในกลุม่ผูน้�ำธรุกิจทวีดิีจติอลของประเทศ ด้วยควำมแขง็แกร่งของ
ช่อง MONO29 ในปี 2561 บริษัทจึงได้ต่อยอดพัฒนำธุรกิจด้ำนคอมเมิร์ซ รูปแบบ TV Home Shopping และ Online 
Shopping ภำยใต้ชื่อ 29Shopping  

ในส่วนของธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต เดิมภำยใต้เว็บไซต์ MThai.com ได้ปรับตัวเข้ำสู่ยุคโซเชียลมีเดีย ทีมคอนเทนต์ได้
พัฒนำเป็นผู้ให้บริกำรข่ำวสำรที่น่ำเชื่อถือที่สุดผ่ำนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ อีกทั้ง ทีมกำรตลำดได้พัฒนำกำรด�ำเนินธุรกิจ
ให้บริกำรวำงแผนและสร้ำงสรรค์สือ่ทำงกำรตลำดแบบองค์รวม ให้กับธรุกจิในเครอื และพนัธมิตรทีเ่ป็นเจ้ำของสนิค้ำและ
บริกำรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งตอบสนองกำรท�ำกำรตลำดแก่ลูกค้ำทั้งแบบออนไลน์ และเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing)



15บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ส�ำหรับธรุกิจภำพยนตร์ ปัจจบุนับรษิทัหนัมำให้ควำมส�ำคัญกบัธรุกจิบริกำรวดีิโอสตรมีม่ิงแบบบอกรับสมำชกิ ภำยใต้แบรนด์  
MonoMax มำกย่ิงขึน้ ซึง่น�ำเสนอภำพยนตร์และซรีีส์ในแบบทีลู่กค้ำในประเทศชืน่ชอบ ด้วยโอกำสทำงกำรตลำดทีเ่พิม่ขึน้ 
จำกพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีนิยมหันมำรับชมแบบออนไลน์ และยอดสมำชิกเข้ำใช้บริกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึง 
มุ่งผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักต่อไปในอนำคต โดยกำรคัดสรรคอนเทนต์แบบ Exclusive ที่สำมำรถรับชม 
ได้ท่ีนีท่ี่เดียว และกำรขำยแบบผนวกเข้ำกับบริกำรของพนัธมิตร ในลักษณะพริวิเลจ ซึง่ให้เอกสทิธิพ์เิศษในกำรรับชมแก่ลูกค้ำ 
ของพันธมิตร นอกจำกนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจจัดหำภำพยนตร์ต่ำงประเทศ และผลิตภำพยนตร์ไทย ส�ำหรับเข้ำฉำย 
ในโรงภำพยนตร์ โดยเน้นภำพยนตร์ที่ตรงกลุ่มลูกค้ำของบริษัทมำกยิ่งขึ้น

ด้วยควำมเชี่ยวชำญด้ำนคอนเทนต์มำอย่ำงยำวนำนเกือบ 20 ปี โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จับมือเป็นพันธมิตร 
กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 3BB ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่ง 3BB  
มีแผนด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรกล่องรับชมทีวี และวิดีโอออนดีมำนด์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ในช่วงกลำงปี 2563  
โมโน เน็กซ์ ได้เข้ำด�ำเนินกำรเป็นผู้จัดหำ ผลิตคอนเทนต์ และช่วยดูแลกำรตลำดด้ำนคอนเทนต์ให้กับ 3BB เนื่องจำก
มีควำมเข้ำใจในกำรคัดสรรคอนเทนต์ที่มีคุณภำพท้ังในและต่ำงประเทศ รวมถึงประสบกำรณ์กำรท�ำธุรกิจทีวี 
และสตรีมม่ิงมำนำน โดย 3BB มีกำรเปิดตัวกล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 ซ่ึงอัดแน่นด้วย 
คอนเทนต์คุณภำพที่ผู้ชมสำมำรถเลือกชมโทรทัศน์พรีเมียมได้มำกกว่ำ 30 ช่อง ครอบคลุมทั้งภำพยนตร์ ซีรีส์ กำร์ตูน 
กีฬำ วำไรตี้ สำรคดี และข่ำวทั้งไทยและต่ำงประเทศ รวมถึงช่องทีวี HBO ผ่ำนระบบควำมละเอียดสูงถึง 4K

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน      

ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ mai  
ในวนัที ่6 มิถนุำยน 2556  ด้วยทนุจดทะเบียน 140 ล้ำนบำท บริษทัได้รับเงนิสทุธจิำกกำรเสนอขำยหุน้รวม 2,702.75 ล้ำนบำท 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�ำไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล  

เม่ือวันที่ 12 กันยำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 140 ล้ำนบำท  
เป็น 462 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 3,220 ลำ้นหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส�ำหรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 
และกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสำมัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (MONO–W1) เพื่อให้มีคุณสมบัต ิ
ในกำรย้ำยเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทำง
ส�ำหรับกำรระดมทุนอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

ในปี 2558 – 2562 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนำจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล 
ในวงจ�ำกัด รวมถงึกำรเพิม่ทนุจำกกำรใช้สทิธแิปลงสภำพ MONO–W1 ปี 2562 บริษทัมีทนุจดทะเบียน 486,299,997.50 บำท 
และมีทุนช�ำระแล้วเป็น 347,105,403.80 บำท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 
มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ส�ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ MONO-W1 
ซึ่งหมดอำยุเม่ือวันท่ี 17 ตุลำคม 2562 ท�ำให้ ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 
เป็น 347,105,403.80 บำท



วิสัยทัศน์
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นเป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นน�าของเมืองไทย  

ผ่ำนเทคโนโลยี และสื่อที่หลำกหลำย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ บริหำรงำนภำยใต้ค่ำนิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย กำรท�ำงำนเป็นทีม   

ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทยึดถือปณิธำน ดังนี้ :

คงควำมเชี่ยวชำญและควำมเป็นผู้น�ำด้ำนภำพยนตร์และซีรีส์ ท้ังไทยและต่ำงประเทศ  
ด้วยกำรสรรหำคอนเทนต์ควำมบันเทิงสดใหม่อย่ำงไม่จ�ำกัดเพื่อผู้ชม

มุ่งเน้นกำรด�ำเนนิธรุกิจในทศิทำงใหม่อย่ำงมีประสทิธภิำพ ภำยใต้กลยทุธ์ของแต่ละธรุกิจ 
โดยค�ำนึงถึงกระแสตอบรับที่ดีของตลำด ตลอดจนพัฒนำและแสวงหำช่องทำงธุรกิจอื่นๆ

ผสำนสื่อท่ีหลำกหลำยด้วยกำรเชื่อมโยงสื่อดิจิตอลผ่ำนทุกแพลตฟอร์มเข้ำด้วยกัน  
เพื่อให้ทุกหน้ำจอของผู้ชมเข้ำถึงควำมบันเทิงอย่ำงมีควำมสุข

ปรับเปลีย่น MONO NEXT ให้เป็นองค์กรทีค่ล่องตวัและมุ่งไปข้ำงหน้ำ กับกระบวนกำรท�ำงำน 
และวัฒนธรรมองค์กรภำยใต้กำรท�ำงำนตำมวิธี New Normal

MONO NEXT ยึดม่ันต่อกำรด�ำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โปร่งใส ควบคู่กับผลประกอบกำร 
ที่เติบโต อีกทั้งค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและชุมชนที่อยู่รอบด้ำน

16 Annual Report 2020
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

ปี 2563 จาก Mono Technology สู่ Mono Next  เดิมบริษทั โมโน เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน) ท�ำธรุกิจหลักด้ำนเทคโนโลยี 

โดยมีส่วนธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบ SMS ประกอบด้วยบริกำรเล่นเกม, ระบบกำรโหวตส�ำหรับ

รำยกำรโทรทัศน์ ฯลฯ รวมถึงธุรกิจส่ือออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์คอมมูนิตี้ ซึ่งเม่ือเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค 

มีกำรเปลีย่นแปลง ท�ำให้บริษทัต้องปรับตวั โดยหลังจำกประมูลใบอนญุำตทีวีดิจติอล ในปี 2557 บริษทัได้เร่ิมด�ำเนนิธรุกิจ

ช่อง MONO29  โดยมีทศิทำงในกำรเป็น ช่อง “ฟรีทวีท่ีีมี หนงัดี ซรีส์ีดัง มำกท่ีสดุ”  ซึง่ทีผ่่ำนมำถอืได้ว่ำเป็นช่องฟรีทวีช่ีองใหม่ 

ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงรวดเร็ว จนปัจจุบันได้สร้ำงกำรรับรู้ของผู้ชมว่ำเป็นผู้น�ำคอนเทนต์ด้ำนภำพยนตร์ และซีรีส ์ 

ทั้งในและต่ำงประเทศ และมีกำรเติบโตของเรตติ้งเพิ่มขึ้นมำอยู่ในอันดับที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งกลำยมำเป็นธุรกิจหลัก

ของบริษทัแทนธรุกิจเดิม และในปี 2563 เนือ่งด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ส่งผลต่อสภำพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมทั้งในและต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนในทุกธุรกิจ 

ทั้งนี้ ส�ำหรับธุรกิจส่ือทีวี ทำงทีมบริหำรยังคงวำงเป้ำหมำยที่กำรน�ำเสนอคุณภำพของคอนเทนต์ กำรท�ำกำรตลำด 

อย่ำงเหมำะสม เพื่อรักษำกำรเติบโตทำงด้ำนเรตติ้ง และส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่มีอยู่ 

ในขณะที่รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตของสังคมเปล่ียนแปลงไป เป็นวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ผู้คนจ�ำเป็นต้องใช้ชีวิต

อยู่ในบ้ำนมำกยิ่งขึ้น ท�ำให้ธุรกิจบริกำรวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมำชิก MonoMax ได้รับผลตอบรับที่ดีจำกตลำด  

และในอนำคตคำดกำรณ์ว่ำกำรรับชมทีวีจะปรับรูปแบบไปสูก่ำรเป็นอนิเทอร์เนต็ทีวมีำกยิง่ขึน้ ท�ำให้เรำปรับเปล่ียนองค์กร 

โดยมุ่งเน้นความเช่ียวชาญด้านธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ เป็นหลัก และได้ปรับลดบทบำทของธุรกิจเดิม 

หลำกหลำยธรุกจิลง รวมถงึด�ำเนนิกำรปรับโครงสร้ำงทำงธรุกิจและโครงสร้ำงองค์กร ลดขนำดองค์กรให้เลก็ลง คล่องตวัมำกขึน้ 

เพื่อตอกย�้ำทิศทำงกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำของธุรกิจ บริษัทจึงเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน)  

ในช่วงกลำงปี 2563 บริษทัได้ย้ำยท่ีตัง้ส�ำนกังำนจำกอำคำรจสัมินฯ ถนนแจ้งวฒันะ มำยัง MONO29 STUDIO ถนนชยัพฤกษ์ 

ท่ีบริษทัเป็นเจ้ำของ และปรับรปูแบบกำรท�ำงำน และสร้ำงวฒันธรรมองค์กรแบบใหม่ ในรปูแบบ Co-working Space รองรับ

กำรท�ำงำนในลักษณะ Mobile Office และ Work From Home ซึ่งปี 2563 ถือเป็นปีที่บริษัทปรับทิศทำงและโครงสร้ำง 

ขององค์กรครั้งใหญ่ โดยเน้นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรำยได้ รวมถึงบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

กำรผลักดันบริกำร MonoMax ให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลัก บริษัทวำงเป้ำยอดผู้รับชม MonoMax 1 ล้ำนรำยภำยใน 3 ปี  

โดยใช้กลยทุธ์กำรคดัสรรภำพยนตร์และซรีีส์ทีต่อบโจทย์และตรงกับรสนยิมผูช้มชำวไทย ทีน่ยิมคอนเทนต์เข้ำใจง่ำยมีกล่ินอำย 

วฒันธรรมเอเชยี และกำรเข้ำร่วมเป็นพนัธมิตรกับ บริษทั ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “3BB” เสนอบริกำร

วิดีโอสตรีมม่ิงร่วมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลัก โดยในเดือนมีนำคม 2563 ได้เปิดตัวแพ็กเกจ “3BB GIGATainment” 

ภำยใต้แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดัง ระดับเวิลด์คลำสบน HBO GO MONOMAX” และบริษัทยังมีโอกำสได้เข้ำช่วยจัดหำ

คอนเทนต์และกำรตลำดให้กับ 3BB ในกำรเปิดตัวกล่อง “3BB GIGATV” ท่ีเปิดตัวในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563  

โดยกล่องลอ็ตแรกได้รับกำรจองหมดอย่ำงรวดเร็ว ส�ำหรับทศิทำงกำรบริหำรคอนเทนต์ในปีถัดไป บริษทัมีแผนทีจ่ะเข้ำไป

บริหำรคอนเทนต์ให้ 3BB กว่ำ 100 ช่อง โดยเครือโมโนเป็นผู้ผลิตเอง 6 ช่อง อำทิ ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), 

ช่อง “ทรีบีบีสปอร์ตวัน” (3BB Sports 1) ซึ่งจะท�ำให้มีรำยได้จำกธุรกิจส่วนนี้ตั้งแต่ปลำยปีนี้ และเพิ่มมำกขึ้นในปีหน้ำ

ทั้งนี้ กำรท่ีบริษัทเป็นผู้จัดหำ และติดต่อจัดซื้อคอนเทนต์ให้กับ 3BB ยิ่งเป็นกำรเพิ่มประโยชน์และอ�ำนำจกำรต่อรอง 

ให้กับบรษิทั ด้วยกลยทุธ์กำรบรหิำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ด้ำนกำรจดัซือ้ กำรผลิต กำรตลำด 

และกำรบรหิำรต้นทนุ ท�ำให้คอนเทนต์สำมำรถใช้ประโยชน์และสร้ำงรำยได้จำกหลำยช่องทำง ทัง้กำรฉำยในโรงภำพยนตร์ 

ฉำยผ่ำนช่อง MONO29 ผ่ำนแอปพลิเคชนั MonoMax หรือขำยลขิสทิธิไ์ปยังต่ำงประเทศ นอกจำกนีย้งัสำมำรถให้บริกำร

บนกล่อง “3BB GIGATV เป็นกำรบริหำรสิทธิ์จำกส่วนธุรกิจต้นน�้ำไปถึงกำรตลำด และกำรบริกำรถึงผู้บริโภคปลำยน�้ำ
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  บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจกำร 1 บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 99% และ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ำกัด 1%               

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท โดยมีภำพรวมกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ากัด

บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จ�ากัด

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ากัด 

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ากัด

บริษัท โมโน มิวสิค จ�ากัด

บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ากัด

บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ากัด

PT. Mono Technology Indonesia

Mono Technology Hong Kong Limited

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ�ากัด

บรษัิท โมโน เนก็ซ์ จ�ากดั (มหาชน)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%1

100%

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ากัด 

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด 100%
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Media 
Business

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือแบ่งกำรประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1. ธุรกิจสื่อทีวี   
(TV Business) 

ประกอบธรุกิจให้บริกำรโทรทศัน์ในระบบดิจติอล น�ำเสนอรำยกำรโทรทัศน์
ที่เน้นคุณภำพเพื่อสร้ำงควำมบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนำมช่อง 
“โมโน ทเวนต้ีไนน์” (MONO29) ภำยใต้สโลแกน ฟรทีีวท่ีีมี หนงัดี ซรีส์ีดัง 
มำกท่ีสดุ จำกสตดิูโอชัน้น�ำต่ำงประเทศ ท้ัง ฮอลลีวูด และเอเชยี โดยสำมำรถ
รับชมได้แบบ 2 ภำษำ ทั้งทำงโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

2. ธรุกจิบรกิารวิดีโอสตรมีม่ิงแบบบอกรบัสมาชิก  
(Subscription Video on Demand Business)

ประกอบธรุกิจให้บริกำรคอนเทนต์ในรปูแบบวดีิโอสตรีมม่ิง ในนำม “โมโนแมกซ์” 
MonoMax ท่ีมีคอนเทนต์มำกกว่ำ 20,000 ช่ัวโมง ด้วยคอนเทนต์หลำกหลำย 
ประเภทท้ัง ซี รีส ์  ภำพยนตร ์ฟอร ์มยักษ ์  ภำพยนตร ์ที่ ได ้ รับรำงวัล  
ภำพยนตร์นอกกระแส หรือคอนเทนต์เฉพำะกลุ ่ม เช ่น กีฬำ กำร ์ตูน  
และสำรคดีต่ำงๆ จำกฮอลลีวูด และเอเชีย สำมำรถรับชมคอนเทนต์ได้ทุกท่ี  
ทุกเวลำ รองรับกำรชมผ่ำนหลำกหลำยอุปกรณ์ นอกจำกนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจจัดหำ
และจัดจ�ำหน่ำยภำพยนตร์ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเผยแพร่ในโรงภำพยนตร์ 
และสถำนีโทรทัศน์ช่อง MONO29
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4. ธุรกิจคอมเมิร์ซ   
(Commerce Business) 

เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำและบรกิำร ในรูปแบบออนไลน์ และทีวโีฮม ช้อปป้ิง 
ผ ่ำนช่อง MONO29 ภำยใต ้ ช่ือ 29Shopping น�ำเสนอสินค ้ำ 
หลำกหลำยสไตล์ ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน อำทิ เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
สินค้ำส�ำหรับอ�ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน ฯลฯ คัดสรรด้วย
ทีมงำนมืออำชีพที่มำกประสบกำรณ์ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำ
สำมำรถเลือกสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์บนช่อง MONO29, 
ทำงออนไลน์ 29shopping.com, ทำงเฟซบุ๊ก 29shopping และระบบ  
Call Center 02-100-7066 พร้อมควำมสะดวกในกำรช�ำระเงิน 
หลำกหลำยรูปแบบ บริกำรทีร่วดเร็ว น่ำเชือ่ถือ รวมถึงบริกำรจดัส่งสินค้ำ 
ทั่วประเทศ

3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร 
(Online Business Intelligence)

เป็นผูใ้ห้บริกำรคอนเทนต์ผ่ำนส่ือออนไลน์ในนำมเว็บไซต์ MThai.com ผูน้�ำสังคม
ออนไลน์ท่ีมีคุณภำพ และพัฒนำเป็น Branded Influencer ที่น�ำเสนอข่ำวสำร 
ที่ “ชัดเจน เที่ยงตรง” ผ่ำนโซเชียลมีเดีย อย่ำง เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ภำยใต้ชื่อ 
MThai ที่มีผู้ติดตำมรวมกันกว่ำ 3 ล้ำนรำย ด้วยศักยภำพของทีมงำนออนไลน์
มำกว่ำ 20 ปี น�ำไปสู่กำรให้บริกำรออกแบบและจัดท�ำธุรกิจออนไลน์ครบวงจร 
ตั้งแต่กำรวำงแผน ออกแบบ จัดเก็บวิเครำะห์ข้อมูล สรรหำเทคโนโลยีใหม่ๆ  
มำใช้ เพื่อรองรับกิจกรรมทำงกำรตลำด กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม ทำงออนไลน์ 
และโซเชยีลมีเดีย รวมถงึกำรตลำดออฟไลน์ในรูปแบบกจิกรรม (Event Marketing) 
ให้กับทั้งหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน

5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์   
(Master Content Provider) 

ให้บริกำรผลติและจดัหำคอนเทนต์คณุภำพท้ังไทยและต่ำงประเทศให้กบัพนัธมิตร 
โดยร่วมเป็นพนัธมิตรกับ บริษทั ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) ในนำม 3BB 
ในกำรผลักดันธุรกิจ 3BB GIGATV และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนคอนเทนต ์
ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ โดยเป็นทั้งผู้จัดหำ ผู้ผลิตคอนเทนต์  
และวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดทำงด้ำนคอนเทนต์ ให้กับ 3BB โดยอำศัย
ประสบกำรณ์จำกกำรท�ำช่องฟรีทีวี รวมถึงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง MONO  
กับสตูดิโอชั้นน�ำระดับโลก และกับผู้ให้บริกำรคอนเทนต์รำยอื่นๆ จ�ำนวนมำก 
ส�ำหรับช่องสถำนีท่ี โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือผลิตให้กับ 3BB อำทิช่อง  
“โมโน พลสั” (Mono Plus),  ช่อง  “โมโน ยีสิ่บเก้ำ มิวสคิ สเตช่ัน”  (Mono29 Music Station) 
 ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอร์ตวัน” (3BB Sports 1) ฯลฯ 
โดยออกอำกำศในระบบ Full HD และเร่ิมให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 3BB ภำยใต ้
กล่อง “3BB GIGATV” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2561 - 2563 เป็นดังนี้ 

ประเภทรายได้ตาม

กลุม่ธรุกจิ

ด�าเนนิการ

โดยบรษัิท

%  
การ 

ถอืหุ้น

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจสื่อ

1) รายได้โฆษณา Mono Next

Mono Cyber

Mono Broadcast1) 

Mono Production

Mono Radio4)

-

100

100

100

100

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

2) รายได้จากวิดีโอ 
สตรีมมิ่งแบบ
บอกรับสมาชิก 

Mono Next

Mono Cyber

Mono Info

Mono Shopping

Mono Streaming1)

Mono Broadcast1)

Mono Radio4)

-

100

100

100

100

100

100

241.42 14.27 135.72 6.21 297.44 11.86

2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิง

1) รายได้จาก
ธุรกิจภาพยนตร์

Mono Streaming1) 100 42.10 2.49 36.97 1.69 87.49 3.49

2) รายได้จาก
ธุรกิจคอมเมิร์ซ

Mono Shopping 100 41.64 2.46 22.81 1.04 6.36 0.25

3) รายได้จัดสรร
คอนเทนต์ 

Mono Next - 30.00 1.77 - - - -
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ประเภทรายได้ตาม

กลุม่ธรุกจิ

ด�าเนนิการ

โดยบรษัิท

%  
การ 

ถอืหุ้น

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

4) รายได้จาก
ธุรกิจอื่นๆ

Mono Cyber  

Mono Shopping 

Mono Production

Mono Sport1) 2)

Mono Music3)

Mono Radio4)

Mono Talent3)

Mono Play2)

Mono Astro2)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

74.83 4.42 171.19 7.84 111.73 4.66

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 2,399.23 95.66

รายได้อื่น 47.63 2.81 33.36 1.53 108.89 4.34

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

หมายเหตุ :
1)  บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางอ้อม ผ่านการถือหุ้นใน Mono Production        

   ซึ่งถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100

   บริษัทถือหุ้น Mono Streaming  ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Cyber  ซึ่งถือหุ้นใน Mono Streaming ร้อยละ 100
2)  ในปี 2563 เลิกกิจการและเสร็จการช�าระบัญชีแล้ว
3)  ในปี 2563 เลิกกิจการและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี
4)  ในปี 2563 มีมติให้เลิกกิจการ

22 รายงานประจ�าปี 2563



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2563

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

ธุรกิจสื่อทีวี 

มูลค่าตลาดโฆษณาปี 2563 มีมูลค่ารวม 106,254 ล้านบาท ซึง่มูลค่าโฆษณาผ่านสือ่ทีวถืีอเป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุมีมูลค่าถงึ 
63,177 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.5 ของตลาดรวม เม่ือเทยีบกบัปี 2562 ทีมี่มูลค่าโฆษณาทางสือ่ทีวรีวม 70,310 ล้านบาท 
มูลค่าลดลงร้อยละ 10.1 ส�าหรับภาพรวมปี 2563 ไม่เฉพาะสื่อทีวีที่มีมูลค่าลดลง แต่สื่อทุกประเภทมีมูลค่าตลาดลดลง 
เช่นเดียวกัน โดยมีเหตมุาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ส่งผลกระทบ
ยาวนานตลอดทัง้ปี และคาดว่าจะต่อเนือ่งไปอกีในปี 2564 ท�าให้หลายธรุกจิหยดุชะงกั เจ้าของสนิค้าและบริการส่วนใหญ่
ลดงบประมาณในการโฆษณาลง จากการทีก่�าลังซือ้ของผูบ้ริโภคลดลง และมีความระมัดระวังในการจบัจ่ายใช้สอยมากขึน้

ส�าหรับช่อง MONO29 ด�าเนินธุรกิจมาสู่ปีที่ 7 จากสถานการณ์ข้างต้น จึงเป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย 
ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีภาคธุรกิจต่างลดค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา ท�าให้บริษัท 
ต้องปรับกลยุทธ์ทางการขาย และปรับราคาค่าโฆษณาช่วยเหลือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการที่ต้อง 
ให้ความส�าคัญกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ ช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 (ปลายปี 2562) ทางฝ่ายบริหาร 
มีการวางแผนมาก่อนแล้วที่จะปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยหันมามุ่งเน้นที่ธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ ท่ีบริษัท
เชีย่วชาญเป็นหลัก มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง เพือ่ให้เกดิความคล่องตวั และวางแผนย้ายทีท่�าการส�านกังานใหญ่ 
ท�าให้บริษัทสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มาก

ภาพรวมส่ือทีวีช่องอื่นๆ มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าหลายช่องน�าคอนเทนต์เดิมมาออกอากาศ (การรีรัน)  
ด้วยเหตผุลข้อจ�ากัดด้านความเสีย่งในการถ่ายท�าและผลิตคอนเทนต์นอกสถานที ่การประกาศลอ็กดาวน์ และการลดต้นทุน 
และค่าใช้จ่าย ท�าให้ปีนี้ลดความรุนแรงของการแข่งขันกันในการน�าเสนอคอนเทนต์ แต่ส�าหรับ ช่อง MONO29  
ยังคงให้ความส�าคัญด้านคอนเทนต์คุณภาพ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรักษาเรตติ้งในอันดับท่ี 3 โดยมีการพัฒนา 
รายการข่าวและทีมข่าว ท�าการขยายเวลาช่วงข่าวตอนเย็น ปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เข้มข้น โดยวางจุดยืน 
ในการน�าเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ไม่สร้างความแตกแยก และเสริมทัพทีมบริหารข่าวมืออาชีพ มาร่วมงานเพิ่มขึ้น 
ท�าให้สามารถเพิ่มเรตติ้งช่วงรายการข่าวได้ 

สื่อทีวี

สื่อในรานคา

สื่อสิ่งพิมพ

สื่อในโรงภาพยนตร

สื่อวิทยุ

สื่อปายภายนอก & สื่อขนสงมวลชน

สื่อดิจิตอล

59.5%

18.5%

10.4%

0.6%
3.6%

4.1%

3.4%
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ช่อง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

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

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

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

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

ส�าหรับนโยบายภาครัฐที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมส่ือทีวี ได้มีการเรียกคืนคลื่นความถ่ี 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นส�าหรับ
กิจการทีวีดิจิตอล น�าไปจัดสรรให้กับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่ ส�าหรับเทคโนโลยี 5G ตามค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 4/2562 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562 เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ได้มีการน�าเงนิทีไ่ด้จากการจดัสรรคลืน่ มาชดเชยให้ผูป้ระกอบการทีว ีท�าให้ไม่ต้องจ่าย
ค่าประมูลช่องทวีดิีจติอลใน 2 งวดสดุท้าย และค่าโครงข่ายโทรทศัน์  (MUX) ตามระยะเวลาทีเ่หลอือยู ่โดยช่อง MONO29 
ได้รับการชดเชย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายต้องด�าเนินการปรับปรุง
อุปกรณ์เคร่ืองส่งออกอากาศ และเปล่ียนแปลงช่องความถ่ีรวม 147 สถานี โดยด�าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 
จนถึงกุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังการปรับคลื่นความถี่ อาจส่งผลต่อการรับสัญญาณในช่วงแรก ท�าให้ต้องมีการปรับจูน 
กล่องรับสัญญาณ เพื่อให้สามารถกลับมารับชมได้ และในระยะยาวจะท�าให้สัญญาณการรับชมดีขึ้น

เรตติ้งของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที  
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563

ด้านคอนเทนต์บันเทิง ใช้กลยุทธ์การจัดผังรายการ ที่เรียกว่า โปรแกรม Movie Pack เพื่อเพิ่มการจดจ�าของผู้ชม 
อาทิ Keanu Reeves Pack, Triple Apes Big Pack ฯลฯ รวมถึงการเสริมซีรีส์จากฝั่งเอเชียที่เป็นที่นิยม อาทิ  
ตงกง ต�านานรักต�าหนักบูรพา, หมาป่าจอมราชันย์ เป็นต้น โดยเดือนธันวาคม 2563 MONO29 มีเรตติ้ง 
ของจ�านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลท่ัวประเทศเฉล่ียต่อนาที อายุ 15 ปีข้ึนไป ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ 
เวลา 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 1.123

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

3.0

2.0

1.0

0.0

ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด
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ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของสื่อทั่วโลกมุ่งไปท่ีส่ือดิจิตอล ทุกธุรกิจต่างปรับตัวให้เข้าถึงผู ้บริโภคทางออนไลน์  
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญที่เพิ่มความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด  
ท�าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การล็อกดาวน์ท�าให้เกิดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal ที่ต้องท�างาน 
จากท่ีบ้าน การเว้นระยะห่างทางสงัคม การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารและความบันเทงิจากส่ือดิจติอล ท�าให้แพลตฟอร์มวดีิโอ 
ในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content เป็นรูปแบบท่ีผู้บริโภคหันมาสนใจเพิ่มขึ้น  
แทนการชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ และทางโทรทัศน์ ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทมีการให้บริการวิดีโอสตรีมม่ิง  
ภายใต้แบรนด์ MonoMax ของบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ากัด ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทเห็นความส�าคัญของธุรกิจนี้ 
มากขึ้น มีการท�าการตลาดต่อเน่ือง เพื่อขยายฐานลูกค้าสมาชิกให้เติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปีนี้ท่ีมีการเติบโต 
อย่างชัดเจน ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน สตรีมม่ิง จ�ากัด ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การท�าธุรกิจ 
ทีเ่น้นดิจติอลเป็นหลัก และมุ่งผลักดันให้เป็นธรุกิจหลักต่อไป ซึง่หวังว่าจะชดเชยกับแนวโน้มของธรุกิจสือ่ทวีท่ีีคาดการณ์
ว่าจะลดลงในอนาคต

ในเวลาเดียวกัน ตลาดระดับโลกได้หนัมาให้ความสนใจในธรุกิจนีเ้ช่นกัน ท�าให้มีผูใ้ห้บริการวิดีโอสตรีมม่ิง จากต่างประเทศ 
เข้าสู่ตลาดไทยหลายราย ท้ังจากฝั่งอเมริกาและจีน ทั้งนี้ MonoMax พยายามสร้างจุดแข็ง ด้วยการมีคอนเทนต ์
ที่แตกต่างจากรายอื่น อาทิ การน�าเสนอซีรีส์เอเชีย (แอคชั่น - แฟนตาซี) หรือ ซีรีส์ต่างประเทศที่มีให้เลือกชมมากมาย 
หลายประเภท ด้วยการบริการมีทั้งซับไตเติ้ลไทยและพากย์ไทย ภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เป็น Exclusive ที่ดูได้ท่ี  
MonoMax ที่เดียว กีฬา ตระกร้อ การ์ตูน ฯลฯ โดยมีคอนเทนต์ที่หลากหลาย แต่ยังคงมีทิศทางและกลยุทธ์ในการเป็น 
แพลตฟอร์มที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริง (Understand Local Taste) ปีน้ีซีรีส์ท่ีได้รับ 
กระแสตอบรับที่ดีทางออนไลน์อย่างมาก ได้แก่ หมาป่าจอมราชันย์ (The Wolf) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากประเทศจีน,  
พร้อมรุก ยยัตุก๊ตาซ้อมรัก (My Sexdoll) ภาพยนตร์ทีผ่ลติโดยโมโน ออริจนิอล ฯลฯ รวมถงึ บรษิทัยงัปรบัปรุงแอปพลิเคชนั 
ด้วยการออกแบบหน้าตาการใช้งานใหม่ ทั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและสมาร์ททีวี เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานง่ายขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Cross Platform ร่วมกับสื่อในเครืออย่าง MONO29 ด้วยการน�าซีรีส์จีน
ที่เป็นที่นิยมออกฉายทาง ช่อง MONO29 พร้อมท้ังโปรโมทให้ผู้ชมที่ต้องการดูครบทุกตอนแบบไม่ต้องรอหรือต้องการ 
ชมในเวลาที่สะดวก สามารถรับชมทาง MonoMax จึงช่วยประหยัดต้นทุนการโปรโมท และยังได้ลูกค้าที่เข้าสู่ช่องทาง 
สตรีมม่ิงเพิม่ขึน้ การใช้กลยทุธ์ด้านราคาในช่วง COVID-19 อาท ิจ่ายเพยีง 250 บาท รับชมได้นาน 3 เดือน รวมถงึจดักจิกรรม 
ส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิ อร่อยที่ร้านอาหารฮองมิน ครบ 500 บาท รับสิทธิดูฟรี 15 วัน, กิจกรรม Meet & Greet  
มีน พีรวิชญ์ นักแสดงจากภาพยนตร์ Touchdown Kiss วัยร้ายคว้าใจพิชิตฝัน, สมาชิกบัตร PT MAX Card  
(พีทีจี เอ็นเนอยี) ใช้ 100 คะแนน แลกสิทธิดูฟรี 15 วัน เป็นต้น

อีกทั้ง ผนึกก�าลังกับพันธมิตรโทรคมนาคมรายใหญ่ อย่าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) ที่เป็นที่รู้จัก 
ในแบรนด์ 3BB โดย ช่วงไตรมาส 2/2563 บริษัทได้เข้าเจรจากับเอชบีโอ (HBO) เพื่อที่จะน�าคอนเทนต์ของ HBO  
มาให้บริการบนกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีของ 3BB แต่ขณะนั้นกล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงร่วมกับ 3BB  
ในการเปิดตัวแพ็กเกจ บริการ “3BB GIGATainment” ภายใต้แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดัง ระดับเวิลด์คลาสบน HBO GO 
MonoMax” ลูกค้า 3BB เพิ่มเงินเพียง 39 บาทต่อเดือน สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังจากทั่วโลก 
ด้วยแอปพลิเคชัน HBO GO และ MonoMax ซึ่งได้รับผลตอบรับท่ีดี ท�าให้ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 3.8 แสนราย  
ก่อนจะเปิดตวักล่อง 3BB GIGATV ในช่วงปลายปี (26 พฤศจกิายน 2563) ซึง่แอปพลเิคชนั MonoMax จะอยูใ่นกล่อง 3BB 
โดยมีรายได้ จากการผูกแพ็กเกจกับค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Bundled)

ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก

25บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 



มูลค่าตลาดสื่ออินเทอร์เน็ต ปี 2563 มีมูลค่ารวม 19,610 ล้านบาท ร้อยละ 18.5 ของตลาดรวม โดยมีมูลค่าใกล้เคียง 
กับปี 2562 ที่มีมูลค่า 19,555 บาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่มากนัก โดยแพลตฟอร์มที่ได้รับ 
ความนยิมสูงสดุ คือ เฟซบุ๊ก และยทููป ตามล�าดับ โดยเป็น New Media ทีมี่ความแข็งแกร่งเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งอนัเนือ่งมาจาก
การเตบิโตของเทคโนโลย ีทัง้นี ้เดิมธรุกิจ MThai เป็นผูใ้ห้บริการเวบ็ไซต์คอมมูนติีข้นาดใหญ่ และมีรายได้หลักจากการขาย
โฆษณาแบบ Display Ads จะเหน็ได้ว่ามูลค่าตลาดลดลงไปมาก ซึง่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา บริษทัได้มีการวางแผนปรับโครงสร้าง
ธุรกิจโดยลดขนาดธุรกิจและก�าลังคนด้านการผลิตคอนเทนต์ในหลายส่วน (Section) และหันมาให้บริการคอนเทนต ์
บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ผลักดัน MThai ให้เป็น Branded Influencer ด้านการน�าเสนอข่าวสาร โดยมีจดุยนืในการเป็น 

ในส่วนของธุรกิจภาพยนตร์ แม้ว่าจะเปล่ียนช่ือบริษัท แต่บริษัทยังคงใช้ชื่อ Mono Film ในฐานะแบรนด์ผู้เผยแพร่
ภาพยนต์ โดยบริษัทเน้นความส�าคัญให้โรงภาพยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดท่ีจะต่อยอดไปยัง MonoMax และ 
MONO29 มากกว่า ภายใต้กลยุทธ์การบริหารคอนเทนต์ (Content Leverage) โดยหลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์   
คอนเทนตจ์ะเข้าสูแ่พลตฟอร์มวดิโีอสตรมีมิง่ แบบมค่ีาบรกิารรายเดอืน  ก่อนจะฉายทาง 3BB GIGATV เพื่อเป็นพรวิเิลจ 
ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และเข้าสู่การฉายทางฟรีทีวีช่อง MONO29 ซึ่งจะท�าให้เกิดความคุ้มค่า ภาพยนตร์
ที่บริษัทน�าเข้าฉายในปี 2563 ที่มาแรง ได้แก่ Greenland นาทีระทึก..วันสิ้นโลก เปิดตัวอันดับ 1 กว่า 2 สัปดาห์

Facebook YouTube Creative Social Search Display LINE Others twitter Affiliate 
Marketing

Native  
Ad

instagram 
Ad

Instant 
Messaging 

Online  
Video

2020 6,023 3,717 1,950 1,789 1,753 1,252 1,112 996 347 227 224 111 105 3

2019 6,114 3,917 1,988 1,357 1,389 1,785 1,176 900 227 212 256 108 121 4

2019 VS 2020 -1% -5% -2% 32% 26% -30% -5% 11% 53% 7% -13% 3% -13% -5%

FC 2020           AC 2019

ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร

Unit in Million Baht

ล�าดับเวลาการรับชมภาพยนตร์ในช่องทางต่างๆ

3BB TVOD

TVOD SVOD IPTV/CableTV

IPTV

FreeTV

MonoMax HBO Channel Mono29

ภาพยนตร์เข้าโรง

2 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 1 ปี

26 รายงานประจ�าปี 2563



สือ่ที ่“ชัดเจน เทีย่งตรง” ผ่าน Facebook : MThaidotcom และ Twitter : Mthai ซึง่มีผูต้ดิตามรวมกว่า 3 ล้านราย โดยเร่ิมเป็นท่ีรูจ้กั 
ในโซเชยีลมีเดียจากการเป็นส่ือน�า้ดีทีน่�าเสนอข้อมูลเหตกุารณ์ 13 ชวีติ “ทีมหมูป่า” ตดิอยู่ในถ�า้หลวงอย่างเทีย่งตรง รวมถงึ 
เหตกุารณ์อืน่ๆอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตกุราดยิงทีโ่คราช การรายงานภยัพบัิตต่ิางๆ และข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 จนได้รับรางวัลในการเป็นส่ือคุณภาพ ได้แก่ ปี 2563 ได้รับรางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น สื่อมวลชน 
ด้านภัยพบัิติสึนามิ “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)” โดยศูนย์พฒันา 
การสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส และ ปี 2562 ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Twitter ในงาน Thailand 
Zocial Awards

นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ด้วยการน�าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จากการเป็นผู้ให้บริการ
ด้านคอนเทนต์และสื่อออนไลน์มาช่วยแนะน�าให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้าท่ีต้องการท�าการตลาดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม 
ในรูปแบบ Total Solution Marketing โดยน�าเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อจัดท�าแผนการตลาด กิจกรรม 
ส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แทนการหารายได้ 
ในรูปแบบเดิม โดยปี 2563 มีโครงการ/กิจกรรม อาทิ

• โครงการประกวดภาพยนตร์ส้ัน อัปคลิปพิชิตแสนปี 6 ในหัวข้อ “CYBERBULLYING?” ร่วมกับส�านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมแห่งชาติ

• โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ไทยดี มีมารยาทปี 2 ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กองทุนส่งเสริม 
งานวัฒนธรรม

• โครงการ คนเท่เที่ยวไทย 4 ภูมิภาคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในประเทศรูปแบบ New Normal  
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

• กิจกรรมส่งเสริมการตลาด Exclusive Trip ไหว้พระรับพลังบวกปีที่ 2 กับ อ.คฑา ชินบัญชร ร่วมกับบริษัท  
พีทีจี เอ็นเนอยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ท้ังนี้ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ จึงมีการวางแผน  
เลือกช่วงเวลา สถานที่จัดงานที่เหมาะสม และจัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างดี

ธุรกิจคอมเมิร์ซ

ภาพรวมธุรกิจคอมเมิร์ซในรูปแบบทีวีโฮมช้อปปิ้งช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม - กันยายน) ของปี 2563 เติบโตเกือบ 20% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทีมี่มูลค่ารวม 10,700 ล้านบาท ข้อมลูโดยสมาคมทีวโีฮมช้อปป้ิง (ประเทศไทย) ซึง่สวนกระแส
กับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากสถานการณ์ COVID-19 วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง 
หันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง และออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ทั้งการสั่งซื้อ การช�าระเงิน 
และจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง มีการรับประกันสินค้า ซื้อสินค้าแล้วสามารถคืนได้ มีบริการหลังการขายท่ีติดต่อได ้
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าภายนอกด้วยตนเอง 

ท้ังนี้ ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยเฉพาะหลังจากที่ธุรกิจทีวีดิจิตอล 
เริ่มด�าเนินการในปี 2557 เป็นต้นมา จ�านวนช่องฟรีทีวีเพิ่มมากขึ้น นอกจากผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้งเดิมที่เคยใช้สื่อทีว ี
เคเบิล/ทีวีดาวเทียม หันมาใช้สื่อทีวีดิจิตอลมากขึ้น ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเอง ได้หันมาขยายช่องทางการสร้างรายได ้
โดยขยายธุรกิจในส่วนทีวีโฮมช้อปปิ้งของตนเอง และทางบริษัทได้เปิดบริการ 29Shopping ในปี 2561 ในฐานะ 
เป็นส่วนหนึ่งของช่อง MONO29 เช่นกัน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ยังคงรักษา
ภาพลักษณ์ของช่อง MONO29 ไม่เจาะการขายอย่างรุนแรงจนเสียอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ การลงโฆษณา 
เป็นบางช่วงเวลา และใช้เวลาไม่นาน เน้นคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และอยู่ในกระแสความต้องการ โดยปีที่ผ่านมาสินค้า
ที่จ�าหน่ายท่ีเหมาะกับช่วง COVID-19 อาทิ เจลล้างมือ อุปกรณ์ในครัว กระทะทอดไร้น�้ามัน เคร่ืองมือซ่อมบ้าน ฯลฯ   
ซึ่งเห็นได้ว่าขายได้ทั้งกลุ่มลูกค้าผู้หญิงและผู้ชาย 
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29Shopping เดิมด�าเนินการโดยบริษัท โมโน ทราเวล จ�ากัด และบริษัทได้ปรับโครงสร้าง โดยยกเลิกธุรกิจส่วนบริการ 
จองโรงแรม เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลง ท�าให้ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จ�ากัด 
เพื่อสร้างความชัดเจนของธุรกิจ ปัจจัยที่จะท�าให้ธุรกิจ 29Shopping เติบโตต่อไป คือ การท่ีทางช่อง MONO29  
ส่งเสริมธุรกิจด้วยการให้ช่วงเวลาในการออกอากาศ (Airtime) ที่ดี การเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ากลุ่มทีวีโฮมช้อปปิ้งด้วยกัน 
ช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับช่องได้มากขึ้น และการขยายช่องทางการขายไปยังแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส 
(Marketplace) อาทิ Shopee, Lazada, JD.com. และในอนาคตจะขยายช่องทางการขายสนิค้าไปสู ่กล่องดูทวีีอนัทันสมัย 
3BB GIGATV ที่ทางบริษัทเป็นพันธมิตรอยู่ 

ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์

จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) มายาวนาน ทั้งด้านการท�าโปรโมท
แพ็กเกจร่วมกันของบริการวิดีโอสตรีมม่ิง MonoMax และการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ เม่ือทาง 3BB มีแผนที่จะให้บริการ 
กล่องอินเทอร์เน็ตทวีรุ่ีนใหม่ ทีใ่ห้ครบทกุความบันเทงิด้วยคุณภาพคมชดั จงึผนกึความร่วมมือระหว่าง บริษทั KT Corporation 
ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้ ที่ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาอุปกรณ์   
ส่วนโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ ได้เข้าไปสนับสนุนด้านการจัดหา 
การผลิตคอนเทนต์ และกลยุทธ์การตลาด ในฐานะ Master Content Provider (MCP) ที่ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของกลุ่มผู้บริโภค 

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มข้ึน จากส่วนแบ่งของค่าบริการ ซึ่ง 3BB มีฐานลูกค้าผู ้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่า 3.3 ล้านราย และรายได้จากการเป็นผู้ผลิตช่องโทรทัศน์ และรายการให้กับ 3BB ทั้งนี้ 3BB  
เร่ิมเปิดให้บริการ 3BB GIGATV ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยจะมาพร้อมแพ็กเกจเร่ิมต้น 690 บาท/เดือน  
ได้อนิเทอร์เนต็ไฟเบอร์ 1 Gbps และความเร็วในการอปัโหลด 300 Mbps หรอืหากมีอนิเทอร์เนต็ 3BB GIGA FIBER อยูแ่ล้ว  
เพิ่มเงินเพียง 100 บาท/เดือนเท่านั้น สามารถรับชมช่องพรีเมียมมากกว่า 30 ช่อง รวมช่องของค่าย HBO และบริการ 
MonoMax รายการต่างๆ อีกมากมาย ทั้ง ภาพยนตร์และซีรีส์จากเอเชียและฮอลลีวูด ภาพยนตร์และละครไทย การ์ตูน 
ข่าว เพลง สารคดี และอื่นๆ ฯลฯ โดยบริษัทเข้าไปจัดหา ติดต่อจัดซื้อ ประสานงานกับเจ้าของคอนเทนต์รายต่างๆ  
รวมถึงผลิตคอนเทนต์เองให้กับ 3BB บริษัทจะเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปลายปีนี้ และเพิ่มมากขึ้นในปีหน้า

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เป็นคู่แข่งขันกับธุรกิจการให้บริการกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีโดยตรง การที่บริษัทสนับสนุนด้านคอนเทนต์ 
ให้แพ็กเกจบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ มีบริการเสริมที่ดึงดูดผู้ใช้บริการ ช่วยให้ฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ต 3BB เพิ่มขึ้น 
จะส่งผลดีต่อบริษทัในอนาคตเช่นกนั อกีทัง้การทีบ่ริษทัเป็นผูต้ดิต่อด้านการจดัหาคอนเทนต์ให้กับ 3BB ถอืเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มอ�านาจการต่อรองในการจัดซื้อลขิสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆ ของทางบริษัทด้วย และท�าให้บรษิัทสามารถเชื่อมโยง 
แผนการตลาดได้ทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ปีหน้า บริษัทยังได้สิทธิการน�าคอนเทนต์ของทาง HBO มาออกอากาศ 
บนช่อง MONO29 อีกด้วย ซึ่งจะท�าให้การวางแผนการตลาดท�าได้ดีขึ้น
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โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือแบ่งประเภทธุรกิจเป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง
แบบบอกรับสมาชิก 3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร 4. ธุรกิจคอมเมิร์ซ 5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์  
โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธรุกจิให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอล ซึง่เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจติอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาต ิในหมวดหมู่ท่ัวไปแบบความคมชดัปกต ิ(SD) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการผลติและน�าเสนอรายการท่ีมีคณุภาพ สร้างความบันเทงิ สาระความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลขล�าดับการให้บริการ
ช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29)

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) 

ช่อง MONO29 ด�าเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจทีวี
ดิจิตอลของประเทศไทย โดยปี 2563 ช่อง MONO29 ยังคงอยู่ในอันดับ Top 3 และพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง 
ไม่หยุดยั้ง ทางสถานียังคงสร้างจุดยืนด้วย “หนังดี-ซีรีส์ดัง” โดยท�าสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว  
กับสตูดิโอหลักผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Warner Bros.,  
Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, CBS และ 20th Century Fox Studio โดยภาพยนตร์และซีรีส์จากสตูดิโอ 
ต่างประเทศเหล่านี้ จะเป็นสัดส่วนหลักถึง 70% ของคอนเทนต์ท่ีลงช่องทั้งหมด ผู้ชมสามารถรับชมได้ทางฟรีทีวี  
เว็บไซต์ Mono29.com และแอปพลิเคชัน MONO29 ทั้งระบบ iOS และ Android
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Thailand Premiere   
ภาพยนตร์โปรเจกต์ยักษ์ 
จากฮอลลีวดู ออกอากาศ 
บนฟรีทีวีเป็นครั้งแรก
และเป็นช่องแรก 
ในประเทศไทย

Premium  
Blockbuster

ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ 
และภาพยนตร์ที่มี 
ชื่อเสียงจากฮอลลีวูด

Premium Series

ซีรีส์สุดมันส์  
ครองเรตติง้อนัดับต้นๆ 
ของอเมริกา

Hit Movies 

ภาพยนตร์คุณภาพ  
หลากหลายแนว  
จากนักแสดงชื่อดัง

Super Series

ซีรีส์สุดฮิต

Morning Cinema  

ภาพยนตร์ดี  
ภาพยนตร์เด่น 
รอบเช้า   

Midnight Cinema 

ภาพยนตร์ดี  
ภาพยนตร์เด่น 
รอบดึก   

Happy Family Times 

ภาพยนตร์ดี 
ส�าหรับครอบครัว  
(จันทร์ - ศุกร์) 15.00 น.

Happy Family Times 
Weekend

ภาพยนตร์ดี 
ส�าหรับครอบครัว   
(เสาร์ - อาทิตย์) 6.30 น. 

คอนเทนต์คุณภาพอื่นๆ

รายการข่าว   

•	ข่าวเช้า Good Morning Thailand       

•	เรื่องเด่นประเด็นดัง Top Talk Daily

•	ข่าวธุรกิจ What’s up 29

•	เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 

•	ข่าวสั้น Motion News

•	ข่าวบันเทิง Entertainment Now

สารคดี    

•	World Voyage Documentary โลกเดินเรื่อง

รายการวาไรต้ี   

•	Movie Language ซีนเด็ดภาษาหนัง       

•	เคาะจอ 29 เติมเต็มอรรถรส ครบทุกบันเทิง

•	The Greatest Variety & Entertainment

รายการกฬีา   

•	การแข่งขันบาสเกตบอลลีก  ABL

•	การแข่งขันตระกร้อ ไทยแลนด์ลีก 2020

Thai Movies

ภาพยนตร์/ซีรีส์ไทย ภายใต้การผลิตของค่าย MONO Originals

• The Kill List ล่า ล้าง บัญชี 

• พราก 

• สายลับหมากระเป๋ากับเสาไฟฟ้า

• พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก

• The Exchange โจรปล้นโจร

โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมาน�าเสนอผู้ชม ได้แก่

ทั้งนี้ ช่อง MONO29 มีบริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ อาทิ 
ข่าวเช้า Good Morning Thailand มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language, สารคดี มีบริการเสียงบรรยายภาพ Audio 
Description หรือค�าบรรยายแทนเสียง Closed Caption

• นักฆ่าไร้เงา

• วุ่นนักรักต้องประหยัด
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รายได้หลกัของธุรกิจสือ่ทีวี MONO29 มาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผูส้นบัสนนุรายการ (Sponsor) หรือเจ้าของสนิค้า 
โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อช่วงเวลา การไท-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื้นที่แสดงตราสินค้า 

พร้อมท้ังมีกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย ลงพื้นที่ทั่วประเทศไทย เช่น กิจกรรม MONO29  
Movie Preview ตลอดทั้งปี, งาน Major Cineplex Movie Playground ที่ MAYA Space Pattaya, งาน Amazing  
Thailand Major Cineplex Drive-in Theater Haunted Park ที่ Central Festival Eastville

งานเทศกาลดนตรีและเทศกาลต่างๆ อาทิ เราไปกัน มิวสิคเฟสติวัล2563, เอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ต แสตมป์ ว่านและลิปตา  
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 ครั้งที่ 11, เทศกาลพลุเมืองพัทยา 2563, งานพัทยามิวสิค
เฟสติวัล 2563 รวมถึงงานกีฬาและงานวิ่งต่างๆ อาทิ งาน Tour de Farm ครั้งที่ 8 ฟาร์มโชคชัย, งานบางแสน 10,  
บางแสน 21, บางแสน 42, บ้านเชียงมาราธอน 2020 และงานภูเรือเทรล ครั้งที่ 4

อกีท้ังยังได้รับความไว้วางใจจากเมืองพทัยา ให้จดังานปีใหม่ “Pattaya Countdown 2021 : Universe of Entertainment 
สนกุสุดขอบจักรวาล” ณ ท่าเทียบเรอืแหลมบาลีฮาย จงัหวดัชลบุรี แต่เนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19 ทีร่ะบาดรอบ 2  
ทางผูบ้ริหารเมืองพทัยาและผูบ้ริหารสถานใีห้ความส�าคัญกับความปลอดภยัของประชาชน จงึได้ยกเลกิการจดังานในปีนี้
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2. ธรุกจิบรกิารวิดีโอสตรมีม่ิงแบบบอกรบัสมาชิก (Subscription Video on Demand Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 MonoMax เป็นผู้ให้บริการ Online Movie Streaming เจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์
แบบถูกลิขสิทธิ์ ด้วยคอนเทนต์จากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ช่ัวโมง ท้ังภาพยนตร์และซีรีส์ ฟอร์มยักษ์ 
ในรูปแบบ 2 ภาษา มีพากย์ไทยครบทุกเรื่อง โดยเฉพาะซีรีส์จีนที่มีกระแสท้ังจากจีน และในประเทศ ภาพยนตร ์
ท่ีได้รบัรางวลั ภาพยนตร์นอกกระแส หรือเฉพาะกลุ่ม กีฬา การ์ตนู ซรีีส์ และสารคดีต่างๆ ซึง่รองรบัการใช้งานทกุอปุกรณ์ 
อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์อ่ืนๆ อาทิ Android box Chromecast ฯลฯ และรองรับ 
ท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยมีรายได้จากการให้บริการลูกค้าแบบรายเดือน (Subscription Video on  
Demand: SVOD) ซึ่งลูกค้าสามารถรับชมคอนเทนต์ได้อย่างไม่จ�ากัด เริ่มต้นเดือนละ 250 บาท และมีโปรโมชั่นส�าหรับ
การสมัครสมาชิกแบบระยะยาว หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร

บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ช้ันน�า หรือผู้ผลิตผลงานคุณภาพต่างๆ ท้ังในประเทศ ได้แก่ สหมงคลฟิล์ม,  
M Picture, Golden A, การ์ตูนคลับ, Amigo และต่างประเทศ ได้แก่ ทางยุโรป-อเมริกา STX., Lotus Media, MGM 
International Television Distribution Inc., ทางเกาหลี SBS, JTBC, CJ Entertainment, MBC ทางจีน ฮ่องกง 
และญี่ปุ่น BEIJING IQIYI SCIENCE, Media Qiuz, China Huace Film & TV, Gaga Corporation, Universe Films  
และผู้ให้บริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic, IMG ฯลฯ

ตัวอย่างภาพยนตร์และซีรีส์ Exclusive ให้บริการบน MonoMax
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IP MAN 4 : The Finale - ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล

Guns Akimbo - โทษที มือพี่ไม่ว่าง

Greenland - นาทีระทึก...วันสิ้นโลก

Horizon Line - นรก..เหินเวหา

My Spy - พยัคฆ์ร้าย สปายแสบ

Black Water : Abyss - กระชากนรก โคตรไอ้เข้

Come Away - ปีเตอร์แพน กับ อลิซ ตะลุยแดนมหัศจรรย์

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2563

ส�าหรับธุรกิจด้านภาพยนตร์ บริษัทยังคงด�าเนินการจัดหาภาพยนตร์ต่างประเทศ และผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพ ในนาม  
ค่ายโมโน ฟิล์ม เพือ่น�าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และบริหารลขิสทิธิภ์าพยนตร์ท่ีมีให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้จากหลายแพลตฟอร์ม  
ตั้งแต่ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MonoMax ทางทีวีผ่านช่อง MONO29 และขายสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ โดยธุรกิจ 
มีรายได้ทางตรงจากผู้ชมในโรงภาพยนตร์ และการเป็นผู้จัดหาแบ่งสิทธิ์ (Sublicense) ต่อไปยังหน่วยธุรกิจในเครือ ทั้งนี้ ปี 2563  
บริษทัเน้นภาพยนตร์ท่ีตรงกลุ่มลกูค้าของบริษทัมากขึน้ โดยได้มีการน�าภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ รวม 7 เร่ือง ดังนี้ 
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3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร (Online Business Intelligence)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทัให้บรกิารออกแบบธรุกจิออนไลน์ครบวงจร ด้วยทมีงานทีมี่ศกัยภาพ ทีผ่ลักดัน 
ผลงานออนไลน์มากว่า 20 ปี ผ่านสื่อออนไลน์ที่แข็งแกร่ง ในนาม MThai ผู้น�าสื่อ
สังคมออนไลน์คณุภาพท่ีมีความน่าเชือ่ถอื และเป็นท่ีรู้จกัในฐานะBranded Influencer  
ด้านการน�าเสนอข่าวสารออนไลน์ที ่“ชัดเจน เท่ียงตรง” เน้นรูปแบบการน�าเสนอข้อมูล
ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และตรงประเด็น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : 
MThaidotcom และ Twitter : Mthai ทีมี่ผูต้ดิตามรวมกว่า 3 ล้านราย โดยมีรางวลัการันต ี
อาทิ ปี 2563 ได้รับรางวัลดีเด่นส่ือมวลชนด้านภัยพิบัติสึนามิ โดยศูนย์พัฒนา 
การสือ่สารด้านภัยพบัิต ิไทยพบีีเอส และ ปี 2562 ได้รับรางวัล Best Brand Performance 
on Twitter ในงาน Thailand Zocial Awards 

ประกอบกับหน่วยการตลาดออนไลน์ และหน่วยกลยุทธ์ด้านอีเว้นท์ (Event) บริษัทได้ให้บริการ วางแผน ออกแบบ 
สร้างสรรค์ส่ือทางการตลาดแบบองค์รวม ให้กบัธรุกจิในเครือ และพนัธมิตรทีเ่ป็นเจ้าของสนิค้าและบริการต่างๆ ท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน ด้วยความเข้าใจในการบริหารสื่อแนวใหม่ (New Media) ของทุกแพลตฟอร์ม ท�าให้สามารถตอบ
สนองการท�าการตลาดแก่ลูกค้าท้ังแบบออนไลน์ ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูล สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  
และการสือ่สารทางออนไลน์ รวมถงึการตลาดในรปูแบบออฟไลน์เชงิกิจกรรม (Event Marketing) และกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม (CSR) โดยมีรูปแบบการท�ารายได้ดังนี้

• โฆษณาออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

• กิจกรรมอีเว้นท์ ท่ีมีรายได้จากผู้สนับสนุน ได้แก่ กิจกรรมประกวดหนังสั้น โครงการ อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6 
ภายใต้หัวข้อ“CYBERBULLYING?” ร่วมกับส�านักงาน กสทช. และ กิจกรรมประกวดหนังสั้น ไทยดี มีมารยาท ปี 2 
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นต้น

3. ธรุกจิให้บรกิารออกแบบธรุกจิออนไลน์ครบวงจร (Online Business Intelligence)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการ ในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิ้ง และออนไลน์ ภายใต้ชื่อ 29Shopping ซึ่งมีสินค้าให้เลือก

หลากหลายครอบคลุมในทุกประเภทสินค้า เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งมีท้ังสินค้าท้ังในและต่างประเทศ  

สัง่ซือ้สนิค้าได้สะดวกผ่าน Call Center 02 - 100 - 7066, เว็บไซต์ 29shopping.com และทาง Social Network อย่าง เฟซบุ๊ก, 

ไลน์, อินสตาแกรม สะดวกสบายมีบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ มีการรับประกันสินค้า สามารถคืนสินค้าได ้

และมีบริการหลังการขายที่ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทใช้ช่องทางการโปรโมทสินค้าผ่านช่อง MONO29 เป็นหลัก น�าเสนอรายการโฆษณาในรูปแบบการแนะน�าสินค้า 

คณุสมบัตขิองสนิค้า และการแสดงการใช้งานทีส่อดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชวีติประจ�าวนั รวมถึงน�าเสนอสนิค้าลิขสทิธิ์

ภาพยนตร์เพื่อสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของช่อง MONO29 อาทิ สินค้า Marvel, Harry Potter ปี 2563 ขยายเข้าสู่ 

ช่องทาง มาร์เก็ตเพลส (Marketplace) ทีเ่ป็นทีรู้่จกั อาท ิShopee, Lazada, JD.com เพือ่ขยายฐานลูกค้า และเข้าเป็นพนัธมิตร 

กับคู่ค้าธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

4. ธรุกจิคอมเมิร์ซ (Commerce Business) 
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3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร (Online Business Intelligence)

5. ธรุกจิจัดสรรคอนเทนต์ (Master Content Provider)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผูใ้ห้บริการผลิตและจดัหาคอนเทนต์คุณภาพท้ังในและต่างประเทศ เพือ่ให้บริการบนกล่อง 3BB GIGATV โมโน เนก็ซ์ 
ลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB 
และ บริษัท KT Corporation ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
กล่องดูทีวีอันทันสมัย ตอบสนองครบทุกความบันเทิง คุณภาพคมชัดไม่สะดุด บนโครงข่าย Fiber Optic คุณภาพสูง 
ของ 3BB ซึ่งมีฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่า 3.3 ล้านราย   

จากประสบการณ์ด้านการผลิตและจัดหาคอนเทนต์ท้ังไทยและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์และซีรีส์สู่ผู้ชม 
มากว่า 7 ปีในธรุกิจสือ่ทวีี และสตรีมม่ิง ประกอบกับความสมัพนัธ์อนัเหนยีวแน่นระหว่างบริษทักับสตดิูโอชัน้น�าระดับโลก 
บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจในฐานะ Master Content Provider (MCP) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์  
และจัดวางกลยุทธ์ทางการตลาดด้านคอนเทนต์ให้ และผลักดัน 3BB GIGATV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ 
ของกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยเป็นผู้สนับสนุนการติดต่อกับพันธมิตรรายใหญ่ๆ อาทิ HBO GO, สตูดิโอชั้นน�า 
ในต่างประเทศรายอืน่ๆ และผูใ้ห้บรกิารคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เพือ่จดัหาเนือ้หาพรเีมียมและเข้าถงึลกูค้า 3BB ในเมือง
และต่างจังหวัด อาทิ ช่องรายการจากต่างประเทศ ช่องเคเบิลทีวี ภาพยนตร์และซีรีส์จากเอเชียและฮอลลีวูด ภาพยนตร์
และละครไทย กีฬา การ์ตูนและครอบครัว ช้อปปิ้ง รายการเพลง ข่าว สารคดี และอื่นๆ โดยเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า 3BB 
ภายใต้กล่อง “3BB GIGATV” ในปลายเดือนพฤศจกิายน 2563 ซึง่ลกูค้าสามารถเลอืกชมช่องพรีเมียมได้มากกว่า 30 ช่อง

รวมถึงช่องท่ีทางโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิตเอง รวม 6 ช่อง ได้แก่ “โมโน พลัส” (Mono Plus),  
ช่อง “โมโน ยีส่ิบเก้า มวิสิค สเตชั่น” (Mono29 Music Station) ชอ่ง “ทรีบีบเีอเชียน” (3BB Asian), ชอ่ง “ทรีบบีีสปอร์ตวัน” 
(3BB Sports 1) ช่อง “รัช สตอรี่” (Rush Stories) และช่อง “อลัวร์” (A’lure) ฯลฯ โดยธุรกิจมีรายได้จากส่วนแบ่งจากการ
เป็นพันธมิตร และจากการผลิตช่องโทรทัศน์ให้กับ 3BB
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ส�าหรับธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและจัดหาคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจ  
โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์บันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ บริษัทมีการจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ 
คอนเทนต์ต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายสตูดิโอชั้นน�าต่างประเทศ ทั้งฝั่งอเมริกา ยุโรป  
และเอเซีย รวมถึงผู้ให้บริการคอนเทนต์รายอื่นๆ ในประเทศไทย ท้ังน้ี ยังมีส่วนท่ีทางโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ  
เป็นผู้ผลิตเอง อาทิ ทีมผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง โมโนทเวนตี้ไนน์ (MONO29) ทีมผลิตซีรีส์ โมโน ออริจินอล  
(Mono Originals) ทีมผลิตคอนเทนต์ของ MThai โดยบริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ในสายงานเข้ามาร่วมงาน และส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในทกุด้าน รวมถึงการจ้างบริษทัภายนอกเพือ่ให้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆ 
ท�าให้คอนเทนท์มีความหลากหลายและตอบสนองในทุกความต้องการของผู้บริโภค

จากการท่ีบริษทัน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการซ่ึงเป็นคอนเทนท์ผ่านสือ่ช่องทางต่างๆ ได้แก่ คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอร์เน็ตทีวี และอุปกรณ์ส่ือสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ  
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้กับลูกค้า โดยค�านึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพ
ของระบบ และความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงมีทีมเทคนิค และทีม IT ที่ดูแลด้านระบบตลอดเวลา
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ ภำยใต้นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร ประเมิน ติดตำม และควบคุม     
ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยกำรดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งมีหน้ำท่ีรำยงำนสถำนะ                     
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจ และการระบาดของโควิด-19

ภำพรวมของธุรกิจทีวีในปี 2563 ด้วยสถำนกำรณ์ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ 
โดยรวมของท้ังในประเทศ และท่ัวโลก ธุรกิจต่ำงๆ ได้รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจทีวีที่งบกำรลงโฆษณำทีวีลดลง  
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรปรับตัว เพื่อให้ทันต่อควำมเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน โดยได้มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ 
โครงสร้ำงองค์กร มีกำรย้ำยท่ีตั้งส�ำนักงำนไปยังพื้นที่ของบริษัทเองที่ MONO29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ 
เดือนมิถุนำยน โดยจัดให้เป็น Co-working Space ซึ่งไม่ก�ำหนดท่ีนั่งแบบถำวร เป็นกำรลดค่ำเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน  
และสอดคล้องกับ New Normal รวมทั้งใช้ Application ในกำรแจ้งข่ำวสำร ระบุจ�ำนวนที่นั่ง เพื่อควบคุมจ�ำนวนพนักงำน
ในส�ำนกังำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควดิ วำงนโยบำยกำรปฏิบัตติวัสอดคล้องกับข่ำวสำรกำรระบำด
ในเขตพื้นที่ กำรปฏิบัติแผนต่ำงๆ หำกมีผู้ติดเชื้อในแผนกใดแผนกหนึ่ง (ปัจจุบัน ยังไม่มีพนักงำนติดเชื้อโควิด-19)  
และปรบัตวัด้วยกำร work from home และกำรประชมุแบบ e-meeting เป็นหลกั ซึง่ท�ำให้บริษทัลดค่ำใช้จ่ำยได้เป็นอย่ำงมำก  
และเฝ้ำระวังกำรระบำดโควิด-19 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวี

นอกจำกกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมทีวี แล้วกำรระบำดของโควิด19ก็มีผลกระทบเชิงลบอย่ำงมำก ท�ำให้รำยได้โฆษณำ
ทีวีลดลง นอกจำกนี้ก็ยังเกิดผลกระทบระดับโลกท�ำให้หนัง และซีรีส์ต่ำงประเทศหลำยเร่ืองหลำยค่ำยต้องหยุดกำรผลิต 
ชั่วครำว บริษัทจึงได้ปรับแผนกำรขำย แผนส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆเพื่อช่วยพันธมิตรกำรค้ำให้หลำยรูปแบบเต็มศักยภำพ
ของสือ่ท้ังหมดในเครือ รวมถงึเสริมกลยุทธ์กำรปรับผงัรำยกำรของช่อง MONO29 ด้วยกำรเพิม่สดัส่วนคอนเทนต์ไทย และ
ซีรีส์เอเชียรวมถึงกำรปรับคอนเทนต์ข่ำวเพิ่มควำมเข้มข้นขึ้นท�ำให้ควำมนิยมของผู้ชม (เรตติ้ง) เพิ่มขึ้น และมีฐำนคนดู 
กลุ่มอำยุ 25-35 ปีขึ้นไปเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม ช่อง MONO29 ยังคงควำมเป็นช่องหนังดีซีรีส์ดังจำกรอบโลก  
(ด้วยอัตรำส่วน 60% ของผังรำยกำรรวม) ซึ่งปัจจุบันครองเรตติ้งอันดับ 3 ของทีวีดิจิตอลไทยได้อย่ำงเหนียวแน่น

3. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology)

ประเทศไทยมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตมือถือในมำตรำฐำน 4G มำแล้วเป็นเวลำ 5 ปี ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรสื่อสำรอย่ำงหลำกหลำย และก�ำลังเข้ำสู่ยุคเทคโนโลยี 5G ท่ีจะสำมำรถใช้ได้ในวงกว้ำงต้นปี 2564 
ประกอบกับสถำนกำรณ์โรคระบำด ท�ำให้พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตเปล่ียนแปลงไป กำรล็อกดำวน์ท�ำให้เกิดวิถีชีวิตรูปแบบ
ใหม่ New Normal ที่ต้องท�ำงำนจำกที่บ้ำน กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรแสวงหำข้อมูล ข่ำวสำรและควำมบันเทิงจำก
สื่อดิจิตอลท�ำให้แพลตฟอร์มวิดีโอในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content  เป็นรูปแบบที ่
ผูบ้ริโภคหันมำสนใจเพิม่ขึน้ แทนกำรชมภำพยนตร์จำกโรงภำพยนตร์ และทำงโทรทัศน์   ท�ำให้ผูช้มหนัไปชมผ่ำนออนไลน์
เพิ่มมำกขึ้น  
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แม้ว่ำพฤติกรรมและควำมนิยมของผู้บริโภคมีกำรปรับเปล่ียนอย่ำงรวดเร็วตำมกระแสเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  
(Disruptive Technology) บริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มำโดยตลอด โดยเฉพำะช่อง MONO29 ได้ให้ควำมส�ำคัญกับ
แพลตฟอร์มทำงออนไลน์มำแต่เริ่มแรกที่เปิดช่อง ผู้ชมสำมำรถชมช่อง MONO29 ได้ทั้งจำกเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตทีวีและ
แอปพลิเคชั่น  และต่อมำได้ต่อยอดมำเป็นธุรกิจวิดีโอออนดีมำนด์ในบริกำร MonoMax  ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ท�ำกำร
ตลำดอย่ำงต่อเนือ่ง เพรำะเชือ่ว่ำกำรรับชมทวีจีะปรบัรูปแบบไปสูก่ำรเป็นอนิเทอร์เนต็ทวีมีำกข้ึน นอกจำกนี ้บริษทัยังได้
ขยำยธรุกิจโฮมช้อปป้ิง (29Shopping) เพือ่ตอบรบัพฤตกิรรมกำรซือ้สินค้ำทีใ่ห้ควำมสนใจเลือกซือ้สนิค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ม 
TV Home Shopping หรือช้อปปิ้งออนไลน์มำกขึ้น  บริษัทได้วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  
สะดวกสบำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรช�ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์  กำรจัดส่งสินค้ำถึงปลำยทำงพร้อมกำรรับประกันสินค้ำ หรือ
สำมำรถโทรสอบถำมได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ป้องกันควำมเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนด้วยกำรเช่ือมโยงช่องทำงออฟไลน์มำสู่
ออนไลน์ เพื่อเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยในทุกช่องทำง     

4. ความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจวิดีโอออนดีมำนด์ (Video on Demand : VOD) ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงในปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้มีกำรแข่งขัน
รุนแรง รวมถงึมีแบรนด์จำกต่ำงชำตเิข้ำมำเป็นผูเ้ล่นหลักในประเทศไทย ท้ังจำกฝ่ังอเมริกำและจนี รวมทัง้สตดิูโอภำพยนต์
ต่ำงประเทศ เริ่มผันตัวมำสร้ำงแพลตฟอร์มของตนเอง และผลิตคอนเทนต์ของตนเองแบบ Exclusive 

บริษัทอยู่ในฐำนะผู้เล่นในประเทศภำยใต้แบรนด์ MonoMax  ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำร Online Movie Streaming เจ้ำแรกๆ  
ของประเทศไทย ท่ีให้บริกำรชมภำพยนตร์ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ด้วยกลยุทธ์ในกำรเป็นแพลตฟอร์มท่ีเข้ำใจ 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำชำวไทยอย่ำงแท้จรงิ (Understand Local Taste)  มีคอนเทนต์จำกทัง้ในและต่ำงประเทศมำกกว่ำ 
20,000 ชั่วโมง ทั้งภำพยนตร์และซีรีส์ในรูปแบบ 2 ภำษำ มีพำกย์ไทยครบทุกเรื่อง 

บริษัท ใช้กลยุทธ์ลดควำมเสี่ยงด้วยกำร 

•	 มีพันธมิตรด้ำนคอนเทนต์ที่หลำกหลำย 

•	 สร้ำงคอนเทนต์ หรือ มีพันธมิตรร่วมลงทุน คอนเทนต์ไทย

•	 เป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ เพื่อกำรค้ำร่วมกัน ได้แก่ HBO GO

•	 มีพันธมิตรในกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ได้แก่ 3BB 

โดยกลยุทธที่สี่นั้น ได้เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “3BB” เสนอบริกำร 
วิดีโอสตรีมม่ิงร่วมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลัก โดยในเดือนมีนำคม 2563 ได้เปิดตัวแพ็กเกจ “3BB GIGATainment”  
ภำยใต้แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดัง ระดับเวิลด์คลำสบน HBO GO MonoMax” และบริษัทยังมีโอกำสได้เข้ำช่วยจัดหำ 
คอนเทนต์และกำรตลำดให้กับ 3BB  ในกำรเปิดตัวกล่อง  “3BB GIGATV” ที่เปิดตัวในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2563 
และบริษัทมีแผนที่จะเข้ำไปบริหำรคอนเทนต์ให้ 3BB กว่ำ 30 ช่อง โดยเครือโมโนเป็นผู้ผลิตเอง 6 ช่อง ท�ำให้บริษัท 
ได้เปรียบคู่แข่งมำกขึน้ด้วยกลยทุธ์กำรบริหำรคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ด้ำนกำรจดัซือ้ กำรผลิต  
กำรตลำด และกำรบริหำรต้นทุน ท�ำให้คอนเทนต์สำมำรถใช้ประโยชน์และสร้ำงรำยได้จำกหลำยช่องทำง ทั้งกำรฉำย
ในโรงภำพยนตร์ ฉำยผ่ำนช่อง MONO29 ผ่ำนแอปพลิเคชัน MonoMax หรือขำยลิขสิทธิ์ไปยังต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ 
ยังสำมำรถให้บริกำรบนกล่อง “3BB GIGATV อีกด้วย
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5. ความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียที่ท�าให้สื่อโฆษณาแบบ Display Ads ลดลง

ธุรกิจสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ที่มีรำยได้หลักจำกกำรขำยโฆษณำแบบ Display Ads ซึ่งได้รับผลกระทบจำกพฤติกรรม
ของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตในด้ำนต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบกับกำรเติบโตในอัตรำสูง
ของโซเชียลมีเดีย  บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นกำรเป็นสื่อออนไลน์ท่ีแข็งแกร่งผ่ำนทำง MThai 
และทีมครีเอทีฟออนไลน์ รุกในทุกแพลตฟอร์มนิวมีเดีย และให้บริกำรวำงแผนและสร้ำงสรรค์ผลงำนสื่อสำรแบบองค์รวม 
(Holistic Communications) ให้กับแบรนด์เจ้ำของสนิค้ำ ท�ำงำนร่วมกับเอเยนซโีฆษณำ และหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ อำทิ 
ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรคมนำคมแห่งชำติ (ส�ำนักงำน กสทช.) 
จัดโครงกำร“อัปคลิปพิชิตแสนปี 6”ภำยใต้หัวข้อ“CYBERBULLYING?” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยำวชน นักเรียน 
นกัศึกษำและบุคคลทัว่ไป ได้แสดงควำมคดิสร้ำงสรรค์และควำมสำมำรถในกำรผลติคลปิหนงัสัน้เชงิส่งเสริมสงัคม เป็นต้น

6. ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ภำพยนตร์เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ดังนั้น ควำมเส่ียงหลัก
ยังคงเป็นเร่ืองของปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยังคงมีเว็บไซต์ผิดกฏหมำยเปิดให้บริกำรชมภำพยนตร์ ออนไลน์แบบผิด
ลิขสิทธิ์ บริษัทได้มีกำรวำงแนวทำงกำรป้องกันไว้ 2 แนวทำงคือ 1. System Control โดยกำรน�ำระบบ DRM (Digital 
Right Management ) ใช้ในกำรควบคมุเข้ำถงึ Content คือ เทคโนโลยทีีใ่ช้ส�ำหรับควบคมุกำรเข้ำถงึและกำรใช้งำนข้อมูล 
โดยระบบต้องมีกำรเข้ำรหัส ไม่ว่ำจะเป็น Content ไฟล์ภำพ ไฟล์เสียง พร้อมกับกำรก�ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน Content ให้
เฉพำะผู้ที่มีสิทธิ์ได้ใช้เท่ำนั้น และป้องกันกำรคัดลอก Content ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ DRM เพื่อเข้ำ
มำป้องกันกำรเข้ำถึง และคัดลอก Content ที่เรำได้สิทธิ์ และท�ำกำรเผยแพร่ในบริกำรเรียบร้อยแล้ว  สำมำรถครอบคลุม
ระบบปฎิบัติกำรต่ำงๆ ได้แก่  Website, iOS  และ Android และ 2. แนวทำงกำรด�ำเนินกำรกับเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยได้จัดตั้งทีมงำน และหน่วยงำนกฎหมำย ในกำรมอนิเตอร์ตรวจสอบเวบ็ไซต์ หรอืผู้ทีน่�ำ Content อันเป็นสิทธิของเรำ
น�ำไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งหำกพบว่ำมีกำรละเมิดสิทธ์ิดังกล่ำวของบริษัท โดยน�ำไปให้บริกำรในเว็บ หรือ
เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต จะมีกำรติดต่อไปเพื่อแจ้งให้ท�ำกำรงดเผยแพร่ภำพยนตร์ทันที ท้ังนี้รวมถึงกำรแจ้งควำมเพื่อ 
ด�ำเนินคดีกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ พร้อมท้ังท�ำเรื่องขอให้ศำลมีค�ำสั่งปิดก้ันเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ 
ของบริษัท ผ่ำนกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7. ความเส่ียงในด้านการจัดการความปลอดภยัในการใช้ข้อมูล และประสิทธภิาพของระบบรกัษา
ข้อมูลส่วนบุคคล

เทคโนโลยีที่ปรับตัวอย่ำงรวดเร็วจะท�ำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังในเร่ืองกำรร่ัว
ไหลของข้อมูล และกำรเจำะระบบ ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคมต้องบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำงๆ ในระบบ
อย่ำงเหมำะสมและเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย เพื่อให้ม่ันใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำร
ปกป้องสูงสุด รวมถงึกำรรัว่ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลเสยีต่อควำมน่ำเชือ่ถือของระบบควำมปลอดภยัของฐำนข้อมูล 
รวมทั้งภำพลักษณ์ของบริษัทฯ และกำรเงิน ดังนั้นกำรดูแลระบบรักษำควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลอย่ำงรัดกุมจึงมี 
ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง

บริษัทฯ มีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูลด้วยกำรแยกข้อมูลทำงธุรกิจและไฟล์ภำพยนตร์ต่ำง ๆ ไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์แบบปิดที่อินเทอร์เน็ตภำยนอกไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ รวมทั้งควบคุมสิทธิ์กำรเข้ำถึงห้องดังกล่ำวตำมอ�ำนำจ
หน้ำที่ท่ีเหมำะสมเท่ำนั้น นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ว่ำจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำด้ำนกำรวำงระบบป้องกันกำรเจำะระบบจำก
ภำยนอก เพื่อยกระดับมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
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บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Security Policy) และนโยบำย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยส�ำหรับข้อมูลส่วนตัวและสำรสนเทศ จัดให้มขีั้นตอนหรือ
วธิปีฏิบัตเิพือ่รองรับให้มีกำรปฏิบัตติำมนโยบำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้  มีระบบตดิตำมกำรปฏิบัตงิำนของเจ้ำหน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำม
นโยบำยอย่ำงเคร่งครดั และต้องแจ้งหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบโดยเร็ว เม่ือมีกรณท่ีีส่งผลกระทบต่อกำรรักษำควำมปลอดภยั
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีนัยส�ำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้แก่พนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณใน 
กำรด�ำเนนิธรุกิจและควำมรับผดิชอบในกำรใช้ข้อมูลส่วนบคุคลอยูเ่สมอ โดยสือ่สำรนโยบำยให้แก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องอย่ำง
ทั่วถึง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมได้ เช่น จัดกำรฝึกอบรม เป็นต้น

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

คอนเทนต์หลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทโมโนคือภำพยนตร์และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ ซึ่งในกำรท�ำสัญญำซื้อลิขสิทธิ ์
คอนเทนต์ต่ำง ๆ จำกต่ำงประเทศจะก�ำหนดเป็นเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ ท�ำให้มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลีย่น ซ่ึงเป็นสิง่ทีย่ำกต่อกำรคำดเดำ เนือ่งจำกมีปัจจยัต่ำง ๆ  ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลีย่น  
ทั้งปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ นโยบำยกำรเงินและกำรคลัง ภำวะเศรษฐกิจโลก กำรคำดกำรณ์และ 
กำรเก็งก�ำไร เสถยีรภำพกำรเมืองในประเทศและต่ำงประเทศ และเม่ืออตัรำแลกเปลีย่นเกิดกำรเปลีย่นแปลงก็จะส่งผลให้
เกิดก�ำไรหรือขำดทุนได้ แม้ว่ำกำรควบคุมควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนจะไม่สำมำรถท�ำได้ แต่ทำงบริษทัได้ด�ำเนนิกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนนี้ ด้วยกำรท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
(Forward FX) ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดซื้อระหว่ำงประเทศ และกำรช�ำระเงินต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรใช้เครื่องมือป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงแม่นย�ำยิ่งขึ้น

9. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบายการบริหาร  

นำยพิชญ์ โพธำรำมิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 64.28 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล 
ณ วันที่ 7  กรกฎำคม 2563) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มำกกว่ำร้อยละ 50 เป็นเสียงข้ำงมำก สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได้ ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง  
3 ใน 4 ของท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้บริษทัได้จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยมีบุคลำกรทีมี่ควำมรู้ควำมสำมำรถ ก�ำหนด
ขอบเขตกำรด�ำเนนิงำน กำรมอบอ�ำนำจแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำงชดัเจน มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำนเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำง ๆ 
ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึ จดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ำงบริษทัผูช้�ำนำญกำรจำกภำยนอก
ที่เป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึง
ควำมโปร่งใสและถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนของบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

• เดือนมิถุนายน 2558 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ในคดีแพ่งและคดีอาญา

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

เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษท้ังคดีแพ่งและ 
คดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษา 
คดีอาญาและคดีแพ่งยกฟ้องโจทก์ ตามล�าดับ คดีจึงเป็นที่สิ้นสุด

รวมถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

• เดือนสิงหาคม 2561 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม ในคดีอาญา โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางประทับรับฟ้องบริษัท และมีค�าพิพากษายกฟ้องโจทก์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โจทก์ไม่
ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด คดีจึงเป็นที่สิ้นสุด

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น  
จึงไม่ได้บันทึกส�ารองส�าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไว้ในบัญชี และมูลค่าหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบ 
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   
รวมถึง ไม่มีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร โมโน เนก็ซ์ และบริษทัในเครือ ให้ความส�าคญักับการด�าเนนิธรุกิจควบคู่ไปกับความรับผดิชอบต่อสงัคม 
มาโดยตลอด มีการวางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลท่ีดี ยึดม่ันคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ  
ค�านึงถงึผูมี้ส่วนได้เสยี ตลอดจนท�าธรุกิจด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม บริษทัได้สนบัสนนุให้หน่วยงาน 
และบุคลากรใช้ศักยภาพ และความสามารถ ในการพัฒนาธุรกิจและสังคม รวมถึงร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐบาล  
และภาคเอกชน ด�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์สงูสุดของประเทศ และเพือ่น�าไปสู่การเตบิโตขององค์กรทีม่ั่งคงและย่ังยนืต่อไป

โดยคณะกรรมการบรษิทัได้วางแนวการด�าเนนิงานด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม ความเป็นธรรม โดยมีก�าหนดนโยบาย ทั้งนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธรุกิจ จรรยาบรรณทีส่่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบัตติาม 
มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีด้านต่างๆ มุ่งเน้น 
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ในการน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทางการค้า 
ทีสุ่จรติ การท�าข้อตกลงทางการค้ากับพันธมิตร/คูค้่าท่ีได้รับผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม รวมถึงการมีช่องทางการร้องเรียน 
ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อมูลกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บรษิทัยังคงมุ่งมั่นตอ่ต้านการทุจรติคอร์รปัชันทุกรปูแบบ โดยเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทจุริต ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3/2559 ท้ังนี ้ไตรมาสท่ี 2/2562 ได้ผ่านการต่ออายุและรับรองการเป็นสมาชกิสมัยที ่2 
โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ซึ่งตลอดปี 2563 ไม่พบรายงาน หรือการกระท�าผิดด้านทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่องใดๆ

บริษัทมุ่งม่ันบริหารงานอย่างโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาล ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต  
ซึ่งส่ือสารข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน  
และการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

บริษทัมีช่องทางการรับเรือ่งร้องเรยีน หรอืเบาะแสการกระท�าทจุริต ทัง้จากพนกังานและผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ ด้านการสือ่สาร 
นอกจากบริษัทส่ือสารนโยบายการให้และรับของขวัญไปยังคู่ค้า และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ภายใต้หัวข้อ  
“การก�ากับดูแลกิจการ” นอกจากนี้ การท่ีบริษัทท�าธุรกิจด้านสื่อ จึงมีส่วนสนับสนุนภาครัฐ ในการเผยแพร่ส่ือ 
และช่วยสร้างจติส�านกึทีดี่เร่ืองดังกล่าว ด้านกระบวนการควบคุมภายใน และบรหิารความเสีย่ง มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท�าหน้าทีดู่แลตดิตามการปฎิบัตงิานการบริหารความเสีย่งให้อยู่ในระดับเหมาะสม  
ทั้งการขายและการตลาด การจัดซื้อ การท�าสัญญา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนกระบวนการทางบัญชี  
มีการสอบทาน และการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจ�า

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทยึดหลักความเสมอภาค เท่าเทียม และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริม 
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่  
และความรับผดิชอบ ทีมี่ต่อตนเอง และผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย รวมถงึเสรมิสร้างความเสมอภาคกัน ด้วยการไม่เลอืกปฏิบัต ิ
ต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ฯลฯ ผ่านการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ  
รักษาไว้ซึ่งสภาพการท�างานที่เป็นธรรม เคารพในความคิดเห็นของพนักงาน รวมถึงการมีระบบความปลอดภัย 
ด้านการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของพนักงานและลูกค้า โดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือแสวงหาผลประโยชน์
จากข้อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ  

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรทั้งด้านกระบวนการท�างาน และวัฒนธรรมองค์กร   
แต่ยงัให้ความส�าคัญพนกังาน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ทัง้ด้านค่าตอบแทน และสวสัดิการ ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และความก้าวหน้าในการท�างาน ฯลฯ

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บรษิทัปฏิบัตภิายใต้กฎหมายแรงงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามทีต่กลง และไม่ต�า่กว่าค่าแรงข้ันต�า่ และมีการพจิารณา
ปรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิานของพนกังาน และพจิารณาความส�าเร็จของเป้าหมายระยะยาวของแต่ละหน่วยงาน 
ที่ชัดเจน ส�าหรับสวัสดิการ บริษัทยังคงมีสวัสดิการท่ีสนับสนุนทั้งด้านความม่ันคง สุขภาพ และสร้างความสุข 
ให้กับพนักงาน อาทิ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ สปอร์ตคลับ สวัสดิการเงินกู้ยืม  
จัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ช่วงกลางปี 2563 บริษัทได้ย้ายที่ท�าการส�านักงานใหญ่  
จากอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ มายัง โมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ บริษัทจัดบริการ 
รถตูรั้บ-ส่ง ระหว่างส�านกังานเดิม และส�านกังานแห่งใหม่ให้กบัพนกังานในช่วงเช้ามาท�างาน และช่วงเยน็หลงัเลิกงาน
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษัทได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างานเป็นแบบ Work from Anywhere ท�าให้เกิดความยืดหยุ่นในการท�างาน  
โดยท�างานจากทีใ่ดก็ได้ ซึง่บรษิทัได้จดัเตรียมอปุกรณ์และระบบทางด้านเทคโนโลยต่ีางๆ เพือ่รองรับการเข้าถึงข้อมูล 
และให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน สอดคล้องกับวถิกีารท�างานแบบ New Normal แต่ยงัคงการสือ่สาร ระหว่างกนั 
ด้วยการประชุมผ่านทางออนไลน์แทน เพื่อสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจดัส�านกังานใหม่แบบ Co-working space ทุกหน่วยงานสามารถท�างานร่วมกัน และสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศ 
การท�างานท่ีมีความทันสมัย สวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติควบคู่ เพื่อการท�างานท่ีเน้นความคิดสร้างสรรค์ 
และไร้กรอบจ�ากัด ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเข้มงวด ทั้ง การก�าหนดสัดส่วนจ�านวนคนในการเข้าพื้นที่ส�านักงาน การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพื้นที่ 
การวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะการนั่งท�างาน พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขณะอยู่ในส�านกังาน มีการฉดียาฆ่าเช้ือโรคในบริเวณส�านกังานเป็นประจ�า และสนบัสนนุการท�างาน Work from Home 
เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ ฯลฯ

บริษัทได้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล  
และข้อก�าหนดอื่นๆ ทั้งการจัดการด้านพื้นที่ การสร้างความรู้ - จิตส�านึกให้แก่บุคลากร เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง 
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี โดยบริษัทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ 
ของพนักงานทุกคนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีร่วมกัน ท้ังนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฎว่ามีอัตรา 
การเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน

นอกจากนี ้บริษทัมีช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองนัน้ๆ  
รวมถึงการแจ้งการกระท�าความผิดท่ีเกิดในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู ้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น หรือผ่าน 
ทรัพยากรบุคคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะด�าเนินการ 
หาข้อเท็จจริงเพือ่หาทางแก้ไข หรอืลงโทษผูก้ระท�าผดิ และบริษทัจะให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมูล 
ของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�างาน
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทยังคงสานต่อนโยบายของการเป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยการพัฒนาศักยภาพ ความรู้  
ความสามารถ ของพนักงาน ควบคู่กับการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร โดยบริษัทได้จัดแนวทาง 
การพัฒนาพนักงาน ดังนี้

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

• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor 
(แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ที่น�าเสนอ  
และความเชี่ยวชาญนั้นๆ ของผู้ถ่ายทอด

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้แนะน�า  
(Coaching) และให้ค�าปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค�าแนะน�า 
ในการท�างานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และเพื่อให้สอดคล้องกับการท�างานแบบ New Normal บริษัท 
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้

1. แบบ Virtual Class ร้อยละ 70 การเรียนจ�าลองในห้องเรียน วทิยากรสอนออนไลน์ มีการแบ่งกลุ่ม และ Workshop 
ซึ่งผู้เรียนจะรู้สึกเหมือนเรียนในรูปแบบปกติ

2. แบบ Online Class ร้อยละ 30 เป็นหลักสูตรลักษณะความรู้ แนวทางการท�างาน ขั้นตอนระบบ เทคนิคต่างๆ 
ซึ่งไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และพร้อมให้ผู้เรียนเข้าเรียนตลอดเวลา

ท้ังน้ี ในปี 2563 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�านวนรวมประมาณ 87,000 บาท  
และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 94.75 ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการ 
ใน 2 มิติ คือ มิติด้านสื่อการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร และมิติการดูแลลูกค้าและผู้บริโภค 

ด้านสื่อการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร ในฐานะบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจด้านสื่อและข้อมูลความบันเทิง บริษัทรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค โดยน�าเสนอทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิง อย่างถูกต้องครบครัน รายงานข้อเท็จจริงด้วยจรรยาบรรณ 
อย่าง MThai สื่อในเครือ ได้รับการยกย่องจากการรายงานข่าวสารที่รวดเร็ว มีจริยธรรม และได้รับการขอบคุณ 
จากกองปราบปราม ว่าเป็นหนึง่ใน “ทมีประเทศไทย” จากเหตกุารณ์กราดยิงโคราช รวมถึง MThai ยังได้รับรางวลัดีเด่น 
สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส และเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่าง ช่วง “เจษฎาบอกต่อ” ในรายการ ข่าวเช้า Good Morning Thailand  
ทางช่อง MONO29 น�าเสนอเร่ืองราวดีๆ สร้างสรรค์สังคม และสร้างแรงบันดาลใจในการท�าความดี อีกท้ัง  
ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 บริษัทยังเกาะติดสถานการณ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้ชมในสื่อ 
ทุกช่องทางของบริษัท ทั้งทางทีวี และทางออนไลน์

ด้านการดูแลลูกค้าและผูบ้ริโภค บรษิทัพร้อมแนะน�าการให้บริการ รับเร่ืองร้องเรียน ช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างดีท่ีสุด โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้าและผู้บริโภค 
ของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด หน่วยงาน Call Center เว็บมาสเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย 
ทีมเทคนิค เป็นต้น 
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6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 
ส�าหรับการย้ายท่ีท�าการส�านักงานแห่งใหม่ บริษัทได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากข้ึน โดยจัดท�าระบบเอกสารภายใน  
อาทิ บันทึกการขออนมัุต,ิ การเบิกเงนิสดย่อย, การเบิกเงนิทดรอง, การแจ้งข้อมูลสลิปเงนิเดือน เป็นระบบผ่านออนไลน์ท้ังหมด 
เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการด�าเนนิการ ช่วยลดต้นทนุและ สนบัสนนุให้พนกังานใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างคุ้มค่า  
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อาท ิการใช้กระดาษสองหน้า การน�าอปุกรณ์กิจกรรมมาดัดแปลงใช้ใหม่ การแยกประเภทขยะ 
นอกจากน้ี ส�าหรบักจิกรรมภายนอกด้านส่ิงแวดล้อม บริษทัด�าเนนิโครงการบริจาคเสือ้ผ้า ให้เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครสวมใส่ 
ในการดับไฟป่า และใช้ห่มสตัว์บาดเจบ็จากไฟป่าในพืน้ทีภ่าคเหนอื และในปีท่ีผ่านมา ไม่มีธรุกจิใดในโมโน เนก็ซ์ และบริษทัในเครือ 
ท่ีท�าให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
พนัธกิจส�าคัญข้อหนึง่ของบรษิทั คือการร่วมพฒันาชมุชนหรอืสังคมควบคู่ไปกับการพฒันาธรุกิจ ในปี 2563 บริษทัได้ด�าเนนิ
โครงการเพือ่พฒันาชมุชนหรอืสงัคม ดังนี้

• โครงการ MONO CSR Online สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางเว็บไซต์ 
และเฟซบุ๊ก คลิกดีท�าดี 

• โครงการผลิตส่ือวิดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ  
กรมอนามัย จ�านวน 2 เรื่อง            

• โครงการ MONO ร่วมจติอาสาผูบ้รหิาร พนกังาน และผูป้ระกาศข่าว ร่วมใจจดัท�าหน้ากาก Face Shield 1,200 ชิน้ 
เพือ่ส่งมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ อาท ิสถาบันบ�าราศนราดูร, กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลศริิราช 
และโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

• โครงการ MONO29 บริจาคชุด PPE, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากาก N95 ให้กับ 10 โรงพยาบาลในต่างจงัหวดั

 » โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

 » โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 » โรงพยาบาลสรรพสิทธิป์ระสงค์ จงัหวดัอบุลราชธานี

 » โรงพยาบาลอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ

 » โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ

 » โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอ�านาจเจริญ

 » โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 » โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

 » โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จงัหวดักาญจนบุรี

 » โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการมอบหน้ากากอนามัยให้เด็กเล็ก รวม 3,500 ชิ้น จ�านวน 20 โรงเรียน 

• โครงการบริจาคขวดน�้าอัดลม 1.25 ลิตรและ 750 มิลลิลิตร ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม ส�าหรับผลิตเป็น 
Volumetric Spacer ส�าหรับใช้พ่นยาขยายหลอดลมของผู้ป่วย

• โครงการส่งมอบหนังสือดีของส�านักพิมพ์ในเครือ โมโน เน็กซ์ ให้กับโรงพยาบาล ส�าหรับผู้ป่วย

• โครงการบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี มอบให้มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 
และโรงเรียนต่างๆ

• โครงการบริจาคขวัญ ของรางวัล และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ รวม 8 แห่ง เพื่อใช้ 
ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
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• โครงการบริจาคปฏิทิน และกล่องของขวัญ ให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี 

• โครงการ MONO MARKET ตลาดขายของออนไลน์ส�าหรับเพื่อนพนักงาน และผู้ที่เคยร่วมงานกับโมโน เพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริม และให้พนักงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน

• งานท�าบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ เสนาสนะ และซื้อที่ดินเข้าออกวัด ณ วัดพุทธพรหมยาน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะบริษทัทีด่�าเนนิธรุกิจด้านสือ่และข้อมูลความบันเทิง บรษิทัให้ความส�าคญักับการสือ่สารและข้อมูลทีมี่คุณภาพ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรในองค์กร ใช้ทักษะ 
ความสามารถเพื่อร่วมพัฒนาสังคม ดังนี้ 

MThai.com เว็บไซต์ในเครอื โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ ส�านกังานกสทช. จดัโครงการ “อัปคลปิพชิิตแสน ปี 6” ภายใต้หวัข้อ 
“CYBERBULLYING?” เป็นการประกวดภาพยนตร์สั้น ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี  
ได้แสดงความคดิสร้างสรรค์ เพือ่รณรงค์การใช้โซเชยีลมีเดียไปในทางทีเ่หมาะสม และลดการกลัน่แกล้งกนับนโลกออนไลน์  
รวมถงึจดักิจกรรมโรดโชว์ไปประชาสมัพนัธ์โครงการในมหาวทิยาลัยต่างๆ พร้อมทมีวทิยากรทีใ่ห้ความรูท้างเทคนคิ 
และเกณฑ์การตัดสิน ผลงานที่ได้จะน�ามาใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

MThai.com และบรษิทั โมโน เนก็ซ์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสรมิวฒันธรรม และ กองทนุส่งเสริมงานวฒันธรรม 
ร่วมจัด “โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย” (ไทยดี มีมารยาท ปี 2) เป็นการประกวด
ภาพยนตร์สั้น ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ความยาว 3-5 นาที หัวข้อ  
“ไทยดี มีมารยาท New Normal” เข้าประกวด เพือ่ร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤตตินตามหลกัมารยาทของสังคมไทย 
รวมถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค COVID-19 ซึ่งได้รับผลตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ 
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โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563  
ซ่ึงถอืว่าสถานการณ์การระบาดรอบแรกโดยรวมดีข้ึน จงึจดักิจกรรมคนเท่เทีย่วไทย ตามภมิูภาคต่างๆ 4 ภมิูภาค คือ 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพิจิตร วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่วภายในประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานพบของดี - ของเด่นของจงัหวดั และมีการจดัหนงักลางแปลง 
ระบบ 3 มิติ

ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด เปิดสตูดิโอถ่ายท�ารายการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา  
คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยีย่มชมบรษิทั, สนามกีฬาบาสเกตบอล Stadium29 สนามมาตรฐาน
ระดับโลก และชมกระบวนการถ่ายทอดสด รายการข่าว “เจาะข่าวเด็ด The Day News Update” เพื่อเปิดโลกทัศน์ 
และเป็นแรงบันดาลใจให้นกัศึกษา มีโอกาสเรียนรู้นอกต�าราและนอกสถานที ่พร้อมจดัประชมุหารือ การร่วมเป็นภาคี 
เครือข่ายสื่อมวลชนขั้นภูมิภาค นอกจากนี้ คุณเบญจวรรณ สมสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข่าวของช่อง MONO29  
ได้รับเกียรตเิป็นตวัแทนเข้าร่วมงานเสวนา หวัข้อ “นกัส่ือสาร Convergence : ส่ือถงึใจหลากหลายแพลทฟอร์ม” 
ซึง่จดัโดยส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันยวุทัศน์แห่งประเทศไทย และศนูย์สือ่สร้างสรรค์
ภาคตะวนัออกพร้อมท้ังภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ “กิจกรรมพฒันาเยาวชนนกัส่ือสาร Convergence เพือ่ผลิตสือ่ 
รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ การพัฒนาเนื้อหาข่าวสุขภาวะชุมชน”

รวมถึง ปี 2563 โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้รับรางวัล ดังนี้ 

รายการ “เรื่องเด่นประเด็นดัง Toptalk Daily” สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ากัด ได้รับโล่ 
รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง 2563” ในฐานะผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 

MThai.com เว็บไซต์ภายใต้บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ากัดรับรางวัลดีเด่น สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ “Outstanding 
Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)” โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ 
ไทยพีบีเอส ที่ต้องการให้เกิดการสื่อสารด้านภัยพิบัติอย่างถูกต้องจากการร่วมมือกันของสื่อมวลชนทุกภาคส่วน  
ในการน�าเสนอข่าวสาร ข้อมูลอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์  

ท่านท่ีสนใจสามารถติดตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็มได้จากแบบรายการแสดงข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.mono.co.th/CSR.aspx
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	 	 	 :	 บริษัท	โมโน	เน็กซ์	จ�ำกัด	(มหำชน)*

ชื่อย่อหลักทรัพย์	  : MONO

วันทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์	 :	 6	มิถุนำยน	2556

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงำน	 	 	 :		 29/9	หมู่ที่	4	ถนนชัยพฤกษ์	ต�ำบลบำงพลับ 
	 	 	 	 	 อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120*

ประเภทธุรกิจ	 	 	 :		 ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรคอนเทนต์	(Media	and	Content	Business)

เว็บไซต์		 	 	 :		 www.mono.co.th

โทรศัพท์		 	 	 :		 (66)	2100	8100

โทรสำร	 	 	 		 :			 (66)	2100	8101

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น																		:          ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 347,105,403.80 บำท

ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบรษัิท**	: หุ้นสำมัญจดทะเบียนและช�ำระแล้ว	 3,471,054,038 หุ้น

									มูลค่ำหุ้นละ 0.10 บำท

*	จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท	เมื่อวันที่		20	สิงหำคม	2563	และจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้งส�ำนักงำนเมื่อวันที่	29	มิถุนำยน	2563	

**	ข้อมูล	ณ	31	ธันวำคม	2563	
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ช่ือบรษัิท ประเภทธรุกจิ
จ�ำนวนหุน้	

ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด

สัดส่วน	
กำรถอืหุน้สำมัญ	
โดย	MONO	NEXT	
และ/หรอืบรษิทัย่อย

บริษัท	โมโน	ไซเบ้อร์	จ�ำกัด ธุรกิจให้บริกำร
ออกแบบธุรกิจ

ออนไลน์ครบวงจร

12,270,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	สตรีมมิ่ง	จ�ำกัด ธุรกิจบริกำร 
วิดีโอสตรีมมิ่ง

11,160,000	หุ้น บริษัท	โมโน	ไซเบ้อร์	
จ�ำกัด	ถือหุ้น	100%

บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 23,300,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	บรอดคำซท์	จ�ำกัด ธุรกิจสื่อทีวี 170,000,000	หุ้น บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	
จ�ำกัด	ถือหุ้น	100%

บรษัิท	โมโน	ช้อปป้ิง	จ�ำกดั ธุรกิจคอมเมิร์ซ 4,000,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	อินโฟ	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด ธุรกิจสนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

80,000	หุ้น 100%

บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจกำร

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

PT.	Mono	Technology	Indonesia อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

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

และ	บริษทั	โมโน	ไซเบ้อร์	
จ�ำกัด	ถือหุ้น	1%

Mono	Technology	Hong	Kong	Limited อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

25,000,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	มิวสิค	จ�ำกัด อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

270,000	หุ้น 100%

บริษัท	โมโน	ทำเลนท์	สตูดิโอ	จ�ำกัด อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

80,000	หุ้น 100%

บริษัท	ทีโมเมนต์	จ�ำกัด อยู่ระหว่ำง 
กำรช�ำระบัญชี

500,000	หุ้น 
(เรียกช�ำระร้อยละ	57.50)

100%
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บริษัทที่ช�ำระบัญชี

บริษัท	โมโน	สปอร์ต	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ำกัด ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่	28	ธันวำคม	2563

บริษัท	โมโน	เรดิโอ	บรอดคำซท์	จ�ำกัด ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่	28	ธันวำคม	2563

บริษัท	โมโน	เพลย์	จ�ำกัด ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่	28	ธันวำคม	2563

บริษัท	โมโน	แอสโทร	จ�ำกัด ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่	28	ธันวำคม	2563

บริษัท	ไทย	โปรเฟชชั่นแนล	บำสเกตบอล	ลีก	
จ�ำกัด	(บริษัทร่วมทุน)

ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่	24	กันยำยน	2563

ที่ตั้งส�ำนักงำน

บริษัท	โมโน	ไซเบ้อร์	จ�ำกัด 29/9	หมู่ที่	4	ถนนชัยพฤกษ์	ต�ำบลบำงพลับ	อ�ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี	11120 
โทรศัพท์	(66)	2100	8100			โทรสำร		(66)	2100	8101บริษัท	โมโน	สตรีมมิ่ง	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	โปรดักชั่น	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	บรอดคำซท์	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	ช้อปปิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	โมโน	อินโฟ	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิง

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

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

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

	 	 	 	 	 	 โทรสำร	 	 (66)	0	2693-4189
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว : 347,105,403.80    บาท 

หุ้นสามัญจดทะเบียน และช�าระแล้ว : 3,471,054,038 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 486,299,997.50 บาท และทุนช�าระแล้ว 347,105,403.80บาท  
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บาท 
โดยการตัดหุ้นที่ส�ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ท�าให้ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วเป็น 347,105,403.80 บาท

ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด  10  รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้ 

รายช่ือผูถ้อืหุ้น จ�านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละของจ�านวนหุ้นท้ังหมด

1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,231,361,980 64.28

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

218,000,000 6.28

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

4. นาง ลลนา ธาราสุข 129,807,200 3.74

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 72,820,000 2.10

6. นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 65,000,000 1.87

7. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 46,545,900 1.34

8. นาย นิพนธ์ ลีละศิธร 25,980,000 0.75

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 24,254,931 0.70

10. นาง สุกัลยา ทองพันธ์ 17,690,100 0.51

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 503,412,327 14.51

รวม 3,471,054,038 100.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 9 ท่าน โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายชื่อ
กรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุมท้ังหมด 

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 9/9

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8/9

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9/9

4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์1) กรรมการ และกรรมการบริหาร
(ลาออกวันที่ 30 เมษายน 2563)

4/4

5. นายซัง โด ลี2) กรรมการ 9/9

6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ 8/9

7. นายปรีชา ลีละศิธร3) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

9/9

8. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9/9
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รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / 

จ�านวนการประชุมท้ังหมด 

9. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร4) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 3 กุมภาพันธ์ 2563)

8/8

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท  มีจ�านวน 8 ท่าน

หมายเหตุ

1) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อยและผู้บริหาร มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

2) นายซัง โด ลี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3) นายปรีชา ลีละศิธร ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
จากต�าแหน่งเดิมกรรมการตรวจสอบ

4)  นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ ดังนี้

• แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายพิชญ์ โพธารามิกที่ลาออก โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

• แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

โดยมีนางสาวปิตฤิดี ศริิสมัพนัธ์ เป็นเลขานกุารบรษิทั และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาต ิเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษทั

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

นายนวมินทร์ ประสพเนตร  นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน 
และประทับตราส�าคัญของบริษัท  

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

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

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

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

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

4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการด�าเนินงานและ 
งบประมาณของบริษัท     

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

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

7. พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้อบบัญช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ�าปี เพือ่พจิารณาอนมัุติ

8. จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น 
ลายลักษณ์อักษร สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย  
ซึ่งด�าเนินการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี

9. จดัท�ากฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ซึง่ระบุหน้าที ่ความรับผดิชอบของกรรมการ และอนมัุตกิฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

10. พจิารณาอนมัุตแิต่งตัง้บุคคลทีมี่คุณสมบัตแิละไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้าม ตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญตับิริษทัมหาชน
จ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีมี่การแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่อกตามวาระ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนน�าเสนอ 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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11. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย
อ่ืนใด และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ

12. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

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

14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

15. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารของบรษิทัเข้าร่วมหลักสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

รายช่ือผูบ้รหิาร ต�าแหน่ง

1. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ1) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

4. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารส�านักงาน

5. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ ผู้อ�านวยการ ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร ผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7. นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง1) ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ

1)   ผู้บริหารที่แต่งตั้งระหว่างปี มีดังนี้

• นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แทนนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

• นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  และเป็นผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีแทนนางสาวปวีณา 
พูนพัฒนสุข มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

2)  ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 4 ท่าน มีดังนี้

• นายจิรประวัติ บุณยะเสน ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

• นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

• นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

• นายวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร เริ่มด�ารงต�าแหน่ง 16 มนีาคม 2563 และสิ้นสุดสถานะเป็นผู้บริหาร 

บมจ.โมโน เน็กซ์ เนื่องจาก โอนย้ายไปสังกัดบริษัทย่อยมีผลวันที่ 30 กันยายน 2563

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์  
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยเลขานกุารบรษิัทมหีน้าทีห่ลกัในการจดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอื 
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร ด�าเนนิการอืน่ๆ  
ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14  
ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�าการ 
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
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ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ด�ารง
ต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี คือ  
นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
และก�าหนดค่าบ�าเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2562) ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      

• ประธานกรรมการ    ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  70,000 บาท

• ผู้ช่วยประธานกรรมการ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  30,000 บาท

• กรรมการ/กรรมการอิสระ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  20,000 บาท

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  20,000 บาท

• กรรมการตรวจสอบ   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  10,000 บาท

• ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ  20,000 บาท

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ  10,000 บาท
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โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ค่าตอบแทนรายปี
เบ้ีย

ประชุม1)

บ�าเหน็จ
กรรมการ

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ 840,000 - - - 840,000

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

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

4. นายคมศักด์ิ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ (ม.ค. – เม.ย.) 80,000 - - - 80,000

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

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

7. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ (ม.ค. - ธ.ค.)
กรรมการตรวจสอบ (ม.ค.)
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ก.พ. - ธ.ค.) 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 
(4 ครั้ง)

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

8. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาฯ

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

9. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ (ก.พ. - ธ.ค.)
กรรมการตรวจสอบ  
(ก.พ. - ธ.ค.)
และกรรมการสรรหาฯ  
(3 ครั้ง) 

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

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

หมายเหตุ  1)  ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

             2)   ทางบริษัทไม่ได้มีการก�าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
                และไม่มีการก�าหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�านวน 11 ราย ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 21.84  ล้านบาท  

ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม
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2)  ค่าตอบแทนอื่น  

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  - ไม่มี -

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษทัได้จดัตัง้กองทุนส�ารองเล้ียงชีพเม่ือวันที ่20 มกราคม 2549 ภายใต้การจดัการของบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
ทิสโก้ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัท
ในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต�่าร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ
เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท 
โดยอ้างอิงอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์  และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
ส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 11 ราย ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.22 ล้านบาท    

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทน
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บุคลากร

จ�านวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น  563 คน ซึ่งบริษัท
และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนกังาน รวมเป็นเงนิจ�านวน 367.75 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงนิเดอืน 
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ  

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) 119

หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจใหม่ 17
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 3

หน่วยงานสนับสนุน

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 13

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 27

ฝ่ายบริหารส�านักงาน 22

ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร 13

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 10

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 9

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 5

บริษัทในเครือ 444

จ�านวนพนักงานรวม (คน) 563

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

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ
ท่ีมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
มาโดยตลอด โดยมีการวางนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน และมีการทบทวนทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ตามแนวทางจากหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 ให้สอดคล้องกับการด�าเนนิงานของบริษทั เพือ่ให้เกิดประโยชน์ใน 
การสร้างคุณค่าอย่างยัง่ยืนให้กับบริษทัในอนาคต รวมถึงการทบทวนตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ เก่ียวกับ 
หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีมีการปรับปรุง 
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
ผ่านทางส่ือประชาสมัพนัธ์ภายในบริษทัทุกประเภท เวบ็ไซต์ รวมถงึการจดักิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรมปฐมนเิทศ
และหลักสตูรอืน่ๆ และมีการตดิตามการปฏิบัตผ่ิานหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากับดูแล ซึง่มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพือ่รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี้ 
ยงัให้ความส�าคัญกบันโยบาย แนวปฏิบตัใินการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ การประเมนิความเสีย่ง ตดิตามตรวจสอบ 
ระบบการท�างานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ทั้งนี้  ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ 
หรือ 5 ดาว และยังได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทมุ่งเน้น มีดังต่อไปนี้

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

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ภาย
ใต้กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

4. ด�าเนินการให้มีโครงสร้างการจดัการบริษทัท่ีชดัเจน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสม เพือ่ช่วย
กลัน่กรองงานอย่างรอบคอบ ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละคณะ และฝ่ายจดัการ มีการแบ่ง
แยกหน้าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

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

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

9. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 

10. ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

11. สร้างค่านยิมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จติส�านกึอนัดีงามด้านต่างๆ แก่พนกังาน สือ่สารให้เข้าใจในทศิทางเดยีวกัน 
ปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายก�ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส�าคัญ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

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

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

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

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

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน
วันท�าการถัดจากวันประชุม

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่ระเบียบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และส่งค�าถามเก่ียวกับบริษทัได้ล่วงหน้าก่อน
การประชมุผูถ้อืหุน้ โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่หลกัเกณฑ์การให้สทิธผิูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพือ่บรรจุ
เป็นวาระการประชุม และการส่งค�าถามล่วงหน้า เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกเป็นกรรมการ เผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู ้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้องให ้
ความยินยอมในการเสนอช่ือ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวน 
การสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

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

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

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

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

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

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

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

ของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น

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

ลูกค้า

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

พนักงาน

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

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

เจ้าหนี้

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

คู่ค้า

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

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

องค์กรก�ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

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

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

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

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

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

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

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

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

1. โทรศัพท์

2. โทรสาร

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

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

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

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

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

(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม

(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�าเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่ก�าหนดไว้แล้ว

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

(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

(ช) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

บริษัทให้ความส�าคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในด้าน 
ของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินของบริษัท

1. ดูแลให้มีระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิ การเปิดเผยงบการเงนิ ต้องผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชรัีบอนญุาต 
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏิบัตท่ีิเก่ียวข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจ�าปี แบบ 56-1  
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลส�าคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ  
ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละ
รอบระยะเวลาการด�าเนินงาน
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2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพจิารณาถึง ผลการประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน ความเหน็
ของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

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

4. ดูแลกรรมการแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5. สนบัสนนุให้มีบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัท�าและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ และพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

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

7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ โดยน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

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

การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท

1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ  
หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการช�าระหนี้ ให้มีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง 
เจ้าหนี ้ทัง้นี ้การตดัสนิใจใช้วธิกีารใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล และให้รายงานสถานะการตดิตามแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

3. การเสนอความเหน็หรอืรายการใดๆ ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้อนมัุต ิดูแลให้มีการพจิารณาอย่างรอบคอบเพือ่ไม่ให้กระทบ
ต่อความต่อเนื่องของการด�าเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถในการช�าระหนี้

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

1. บรษิทัได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด และประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิท�าหน้าท่ี
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�าหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
นักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
และทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด�าเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• ปี 2563 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน�าเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทาง
ในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้

 » การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 4 ครั้ง

 » การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนถึงการปรับเปล่ียนทิศทางธุรกิจ การปรับโครงสร้าง และการย้ายที่ท�าการ
ส�านักงานใหญ่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• จดหมายข่าวที่น�าเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท

• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th

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

• Email : ir@mono.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

1. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการไม่อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 คน  
(ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทกุราย นบัต่อจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา) และกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารจ�านวน 2 คน มีกรรมการอสิระจ�านวน 4 คน ซึง่ในจ�านวนนี ้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน  
ส�าหรบักรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้ริหารจ�านวน 2 คน ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด  
โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 2 ของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด ท�าให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ก�าหนดไว้
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
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2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวน 1 ใน 3 ถ้าจ�านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพน้ันให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง  กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่อกีได้โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

• ตาย

• ลาออก

• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

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

• ศาลมีค�าสั่งให้ออก

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

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

5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะมาจากการคดัเลือก
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. สนับสนุนให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท 
อย่างเพียงพอ

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

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

5.2 คณะอนุกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และ 
ได้ก�าหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
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• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�าหนดนโยบายและตัดสินใจการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆที่จะน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็น
ชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

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

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

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

• ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัท

ทั้งน้ี โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอสิระ และสมาชกิของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า

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

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และก�าหนดวาระ
ประจ�าของแต่ละคร้ังไว้ชดัเจน เช่น การพจิารณาอนมัุตงิบการเงนิทีผ่่านการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผูส้อบบัญชี  
เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกัน 
พิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดท�ารายงานผล 
การด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับควบคุมและดูแลการปฎิบัติ
งานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

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

3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�านาจหน้าท่ีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ 
โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

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

5. กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถจดัให้มีการประชมุ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม  
โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึง 
ผลการประชุม

6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานกุารบริษทั รวมถงึผูบ้ริหารทีไ่ด้รับมอบหมายในเร่ืองนัน้ กรณจี�าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเหน็อสิระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. ส่งเสริมให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

8. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบ 
การตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษทัสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฎิบัตงิาน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพือ่ปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนนิงาน   
ทั้งนี้  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก�าหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน 
โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกส้ินปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
รับทราบและปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้
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1)   การประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยน�าแนวทางจากตลาดหลักทรพัย์มาปรับใช้ให้เหมาะสม 
กับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่จะน�าไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการให้มีประสทิธภิาพมากขึน้ 
โดยมีหัวข้อในการประเมิน  ดังต่อไปนี้ 

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การท�าหน้าที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

โดยในปี 2563 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 98.64%

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

• คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

• การก�าหนดกลยุทธ์ ก�ากับดูแล และติดตามการด�าเนินงาน

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยในปี 2563 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 99.63%

3)  การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจ�า
ทุกปี เพือ่ให้สามารถสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการบรษิทั โดยในปี 2563 มีผลการประเมินของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 93.98%

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการก�าหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังนั้นทุกส้ินปี  
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ประเมินตนเอง 
และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เพื่อน�าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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• ความเป็นผู้น�า

• การก�าหนดกลยุทธ์

• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

• ความสัมพันธ์กับภายนอก

• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

• การสืบทอดต�าแหน่ง

• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

• คุณลักษณะส่วนตัว

• การพัฒนาตนเอง

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

2. ค่าตอบแทนกรรมการพจิารณา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั และเปรียบเทียบกับระดับ
ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการ
ด�ารงอยู่ในแต่ละคณะ เป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม 

3. คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่จูงใจส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของธรุกิจ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการส่ือสารเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า ตดิตาม
ผลการด�าเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น

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

บริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

1. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ�าปี  
เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ อย่างน้อยกรรมการ
บริษัท จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ก�าหนด
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สรุปการอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ปี 2563

• นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ล�าดับ หลักสูตร ประเภท

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

อบรมภายนอก

• นางสาวสรัญญา อมรรัตนสชุาต ิประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ และผูรั้บผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงนิ

ล�าดับ หลักสูตร ประเภท

1 Accounting and Finance Preparation (CFO’s Orientation 
Course) of Thailand Securities Institute (TSI)

อบรมภายนอก

2 อัพเดทมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

อบรมภายใน

• นางสาวทศันย์ี ควรแถลง ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท�าบัญชี

ล�าดับ หลักสูตร ประเภท จ�านวนช่ัวโมง

1 Corporate Finance รุ่นที่ 2/2563 อบรมภายนอก 6

2 Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2/2563 อบรมภายนอก 12

3 Fundamentals of TFRS 9 รุ่นที่ 2/2563 อบรมภายนอก 4.3

4 อัพเดทมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

อบรมภายใน 6

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หลักสูตรอบรมภายในข้างต้นมีความสอดคล้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จ�านวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรเป็นไปตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ  
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด�าเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการด�าเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการเข้า
รับการอบรมหลักสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการ เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ในฐานะกรรมการ และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

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

เป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากขึ้นและสามารถท�างานแทนกันได้
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คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายปรีชา  ลีละศิธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6

2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  กรรมการตรวจสอบ 6/6

3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร1) กรรมการตรวจสอบ 6/6

หมายเหตุ
1)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการที่

ลาออกจากต�าแหน่ง ดังนี้

1. นายปรีชา ลีละศิธร จากต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอ  ท่ีจะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้  
คือ นายปรีชา  ลีละศิธร และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วย  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษทั

6. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผย 
ในรายงานประจ�าปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนครั้งการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัต ิ
ตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต



80 รายงานประจ�าปี 2563

9. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

10. รายงานสิ่งท่ีตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทัทราบเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบและปรับปรงุ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• เร่ืองร้องเรียน หรอืการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรอืมีสิง่ผดิปกต ิหรือมีความบกพร่องทีส่�าคญัในระบบการควบคุม
ภายใน

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

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

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
มาร่วมประชมุหารอื ช้ีแจง หรอืตอบข้อซกัถามในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
เป็นครัง้คราวในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั การขอให้พนกังานของบริษทัส่งเอกสารหลักฐานเกีย่วกับกิจการของ
บริษทัเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเร่ืองต่างๆ เพือ่ให้การปฏิบัตงิานภายใต้หน้าท่ีความรับผดิชอบส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนกังานหรือลูกจ้างของบริษทัคนหนึง่หรือหลายคนกระท�าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�าเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
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2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน 4 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหาร 34/34

2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหาร 34/34

3. นายซัง โด ลี กรรมการบริหาร 34/34

4. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ กรรมการบริหาร 34/34

หมายเหตุ
1)   กรรมการบริหารที่ลาออกระหว่างปี มีดังนี้

• นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563 (เข้าประชุม 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง)

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหาร

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

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที ่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอ�านาจพจิารณาอนมัุตเิฉพาะกรณีหรือการด�าเนนิการใดๆ อนัเป็นปกตธิรุกิจของบรษิทัภายใต้วงเงนิหรืองบประมาณ
ประจ�าปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�านาจด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินการ 
ใดๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง  
หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน  
ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท 
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5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนนิงานในเร่ืองและภายในก�าหนดเวลาดังต่อไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษทัทราบ

5.1 รายงานผลการด�าเนนิงานของบริษทัรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.2 รายงานของผูต้รวจสอบบัญชเีก่ียวกับงบการเงินของบริษทั ซึง่รวมถึงงบการเงนิประจ�าปีและงบการเงนิรายไตรมาส 
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

5.3 รายงานอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริหารพจิารณาเหน็สมควร 

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

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

8. การลงมตใินเร่ืองใดของคณะกรรมการบรหิาร จ�าต้องได้รบัคะแนนเสียงเหน็ชอบไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนเสียงท้ังหมด
ขององค์ประชมุในคราวการประชมุเพือ่ลงมตนิัน้

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

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

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน และมีรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายปรีชา ลีละศิธร   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4

2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4

3. เจริญ แสงวิชัยภัทร1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

หมายเหตุ
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ลาออก

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน  และมีการทบทวนทุกปี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 3 ท่าน  และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชือ่ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

3. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

หมายเหตุ
1) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออกระหว่างปี มีดังนี้

•	 นายจิรประวัติ บุณยะเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เข้าประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง)

•	 นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563 (เข้าประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง)

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

2. ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท

4. ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้

5. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ 
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

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

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

• รับผิดชอบเป็นผู้น�าคณะกรรมการบริษัท ตัดสินใจเร่ืองเก่ียวกับนโยบายบริษัท เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการ อันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

• พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้เร่ืองส�าคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม  
ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการมีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมถงึระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

• ก�าหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ในอันที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานทุกหน่วยงานให้เป็นไป 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

• ส่งเสริมให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบุคลากร บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ

• บริหารจัดการด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ 
ผูบ้ริหารจะต้องมีคุณสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญตับิริษทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�างานด้วย
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการด�าเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

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

การสรรหากรรมการใหม่จะด�าเนนิการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วย
งานทีม่คีวามนา่เชื่อถอื กรณยีงัไม่สามารถสรรหากรรมการทีม่คีุณสมบตัิตามทีต่อ้งการ ให้ใชบ้รษิัททีป่รกึษาภายนอกได้ 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

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

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

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

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท และมีจ�านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�า
หน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยกรรมการอสิระ มีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และมีคณุวฒุกิารศกึษา ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน  
ประสบการณ์การท�างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษทัอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระท่ีมีคณุสมบัตติามทีก่�าหนดข้างต้นเข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็น 
กรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษิทั ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  
รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 
สามของสินทรพัย์ทีมี่ตวัตนสทุธขิองบริษทัหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงนิ ซึง่ได้รับค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซึง่เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง คราวละ 3 ปี  
โดยบริษทัมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ ท่ีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ

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

2.2 ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

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

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

1. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะแต่งตัง้ตวัแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและ
บรษิทัร่วม เพือ่ดูแลการบริหารงานของบริษทันัน้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีได้ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ  
รวมทั้งมีการก�าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ 

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

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ

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

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

7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง พจิารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่งของบรษิทัย่อยและบริษทัร่วม

8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการ และ 
การบริหารความเสี่ยงที่ดี 

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

บริษทัมีนโยบายและวิธดูีแลกรรมการและผูบ้รหิารในการน�าข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

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

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

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

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

5. บริษัทก�าหนดให้กรรมการ จัดท�าและน�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท 

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

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

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

9. บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ  
ตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
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10. กรณทีีบุ่คคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจเก่ียวกับข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ะหว่าง
การเจรจา ซึง่เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลือ่นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษทั บุคคล
เหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน ก.ล.ต.

11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี

นโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

1. มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ ในลักษณะที่อาจเป็นความเสี่ยงให้เกิดการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานสารสนเทศโดยมิชอบ

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

3. มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ โดยให้มีการควบคุมสทิธิก์ารเข้าใช้งานของพนกังาน
แต่ละคนอย่างถกูต้องเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภยับัญชรีหสัผ่านเข้าใช้งานระบบ มีการรักษาความปลอดภยั
ทางระบบเครือข่ายที่สามารถป้องกันการถูกคุมคามจากภายนอก

4. มีการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงถูกด�าเนินการเป็นไปตามความต้องของผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วน

5. มีการส�ารองข้อมูลและระบบคอมพวิเตอร์เพือ่เตรียมพร้อมในกรณฉีกุเฉนิ เพือ่ให้ระบบคอมพวิเตอร์ขององค์กรสามารถ
ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

6. มีการควบคุมการปฏิบัติงานประจ�าทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อให้มีการ 
ใช้งานระบบคอมพวิเตอร์ต่างๆ อย่างถกูต้อง มีประสทิธภิาพ และมีความปลอดภยัในการรักษาข้อมูลทีถ่กูน�าเข้าออก
จากระบบคอมพิวเตอร์

7. มีการควบคุมการใช้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก ตั้งแต่การคัดเลือก การท�าสัญญา
การรักษาความลับข้อมูล การควบคุมบัญชีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

8. มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีมาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้
เกิดขึ้น หรือท�าให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะมีขึ้น

9. พนักงานจะต้องใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่กระท�าผิดกฎหมาย  
ไม่กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

10. พนักงานของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม และการด�าเนินการใดๆ เพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

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

1. เคารพและยดึม่ันในการปฏิบัตติามหลักสิทธิมนษุยชนบนพืน้ฐานของศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย 

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

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

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

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

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้ส�าหรับบริษัท  
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะ 
อยู่ในรูปแบบใดๆ

2. ดูแลการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า สทิธบัิตร ลิขสทิธิ ์และทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษทั เพือ่รักษาผลประโยชน์
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น

3. ใช้งานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพวิเตอร์อย่างปลอดภยั” 
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดย 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการกระท�า 
ผิดทางวินัยบริษัท

4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

5. การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

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

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

2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง 
และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

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

6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่า 
ไม่เกิน 3,000 บาท

7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระท�าที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และก�าหนดมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิด
จากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสืบสวน ก�าหนดบทลงโทษผู้กระท�าความผิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น

ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เป็นสมัยท่ี 2  ตามมตคิณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัตฯิ ประจ�า
ไตรมาส 2/2562  พร้อมทั้งเข้ารับใบประกาศรับรองจากกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี และตลอดปี 
2563 บริษทัได้ดูแลให้มีการปฏิบัตติามนโยบาย รวมถึงการควบคุม และตรวจสอบภายใน ซึง่ไม่พบรายงาน หรือการกระท�า 
ผิดด้านทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่องใดๆ 
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ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชใีห้แก่บริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด และส�านกังานตรวจสอบ
บัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ประเภท ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชี 5,210,000

ค่าบริการอื่น -

รวม 5,210,000

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปี 2563 บริษทัน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ส�าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีการทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการทีดี่ของบริษทัเป็นประจ�าทกุปี  และปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับการด�าเนนิงานของธรุกิจ เพือ่ให้บรรลตุาม
เป้าหมายบริษัท และเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเร่ืองเพือ่บรรจเุป็นวาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้า
รับการเลอืกเป็นกรรมการ รวมทัง้การส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรับการประชมุ ตัง้แต่ 30 กันยายน 2563 - 31 ธนัวาคม 2563

2. บริษทัจดัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 โดยเล่ือนจากวนัที ่30 เมษายน 2563 เนือ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมีการแจ้งมติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ   
ซึง่บรษิทัได้ปฏิบัตติามกฎของตลาดหลักทรัพย์ และส�านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึง่บริษทัมี
การจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมเอกสารประกอบ (ดังทีป่รากฎอยูใ่นนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั โดย
ไปรษณย์ีลงทะเบียน และน�าเสนอไว้บนเว็บไซต์บรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ โดยมีกรรมการบริษทั 
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  

3. บริษทัได้ให้สิทธแิก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกันในการแสดงความคิดเหน็และซกัถามอย่างทัว่ถงึ ก่อนลงคะแนน
และสรปุมตทิีป่ระชมุแต่ละวาระ  และนบัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง โดยในวาระปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บริษทัได้รายงานสถานะผลการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างครบถ้วน ถกูต้องตามความเป็นจริงแก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทั 
มีการบันทึกรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้องครบถ้วน และส่งรายงานภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้

5. บริษัทด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้รหิาร ในหมวด “การก�ากับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลทางการเงนิ ในหมวด “นกัลงทนุสัมพนัธ์” และบริษทัมีช่องทางให้ผูถื้อหุน้รายย่อยสามารถตดิต่อสอบถามข้อมูล
ได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th
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6. นโยบายเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน สามารถดูรายละเอยีดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผย
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับผลการ
ด�าเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

7. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีการรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ส�านักงาน ก.ล.ต. และ 
มีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามที่บริษัทก�าหนด

ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมิน
คณุภาพทัง้ก่อนการประชุม การจดัประชุม และภายหลังการประชมุ ซึง่บรษิทัท�าได้ 100 คะแนนเตม็ เป็นปีทีเ่จด็ตดิต่อกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน กรรมการอิสระ  
3 ท่านด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยมีคุณสมบัตติามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริษทัแยกอ�านาจหน้าทีแ่ละบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชดัเจน 
ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน  ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกต ิแต่ให้การสนบัสนนุและค�าแนะน�าในการด�าเนนิ
ธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับผิดชอบเก่ียว
กับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประธาน
กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ

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

4. บรษิทัมีข้อปฏิบัตเิก่ียวกับจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพือ่เป็นหลักในการด�าเนนิธรุกจิ และ
เป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
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5. บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จ�านวน 9 ครั้ง  เพื่อพิจารณาวาระประจ�าของแต่ละไตรมาส และ
มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 34 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการด�าเนินงาน รับทราบผลการด�าเนินงาน
และการบรหิารงาน รวมถงึมีการกระจายและแบ่งอ�านาจหน้าทีใ่ห้กับคณะอนกุรรมการชดุย่อยอืน่ๆ เพือ่พจิารณาวาระ
ตามอ�านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการด�าเนินงาน เพื่อให้การบริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ปีละ 1 คร้ัง ตามแบบประเมินท่ีปรับปรุงจาก 
ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินงานต่อไป 

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

กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บรษิทัมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รายงานการเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรัพย์ โดยเลขานกุารบริษทั 
เป็นผู้จัดท�าสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของ
คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563 ข้อมูลปรากฎอยู่ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
และการจัดการ
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สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ

ช่ือ – สกลุ

จ�านวนหุน้ ณ 31 ธ.ค. 1) การเปลีย่นแปลง สัดส่วนการถอืหุน้

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

(%)

กรรมการ

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต - - - -

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

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

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

5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ - - - -

6. นายปรีชา ลีละศิธร - - - -

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

8. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร2) 2,710,000 - ไม่มีข้อมูล - - 0.08

ผู้บริหาร

1. น.ส.สรัญญา อมรรัตนสุชาติ3) 2,332,000 - ไม่มีข้อมูล - - 0.07

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

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

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

5. นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง3) - - ไม่มีข้อมูล - - -

หมายเหตุ

1)  จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563   3,471,054,038 หุ้น
2)  นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
3)  น.ส.สรัญญา  อมรรัตนสุชาติ และน.ส.ทัศนีย์ ควรแถลง เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
4)  ในปี 2563 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 13 ท่าน
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นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
อายุ 68 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555  
และวันท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ 6 พฤศจกิายน 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

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

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

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

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย 
 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์
ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
 บัญชีชุดเดียว,  
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
 ด้านการบัญชีบริหารและกรรมการ 
 ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชี 
 ภาษีอากรสภาวิชาชีพบัญชี 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ  
 และเอกชนหลายแห่ง และสภาวชิาชพีบัญช ี
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - 2562 อนุกรรมการตรวจสอบ 
 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
พ.ย.2562 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2560 - พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
2555 - พ.ย.2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิิตี ้แอนด์ พาวเวอร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. ไทยวาโก้
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 และประธานคณะกรรมการพิจารณา 
 ผลตอบแทน บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
2543 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราช 
 พัฒนาที่ดิน

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
อายุ 40 ปี

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

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.19%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

พ.ย. 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง

2557 - พ.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

2548 - 2558 ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต

 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายนวมินทร์ ประสพเนตร
อายุ 48 ปี

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

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
Bentley University, Massachusetts, USA

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

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.37%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. วิลล่า คุณาลัย

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ  
 และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2550 - ปัจจบัุน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอน็ไวรอนเม้นท์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

นายซัง  โด ลี
อายุ 45 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
อุตสาหการ Yonsei University, Seoul, Korea

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.35%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

2555 - 2563 กรรมการบริหาร

2555 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน 
 พัฒนาธุรกิจ

 บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ

 บริษัทย่อยของ โมโน เน็กซ์ 2 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
อายุ 65 ปี

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�าโรง

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ โมโน เน็กซ์ 2

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย 
 ของ โมโน เน็กซ์ 2

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง  
 อินเตอร์เนชั่นแนล

2546 - 2551 บรรณาธกิารบริหาร บจก. กอซซปิสตาร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี
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นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
อายุ 55 ปี

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

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

รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 - 2559
วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ

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

• หลักสูตรผูบ้รหิารระดับสูง จากสถาบันวทิยาการตลาดทนุ (วตท.)  
รุ่นที ่7/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.04%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ 
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บจก. นิวไวเต็ก
2545 - 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
 บจก. มีเดีย เชคเกอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายปรีชา ลีละศิธร
อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

 - Audit Committee Program (ACP) รุน่ 25/2552

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2555 - ก.พ. 2563 กรรมการตรวจสอบ

2555 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และประธาน

 กรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน 

 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุริวงศ์คอนโดมิเนียม

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีแพนเนล

2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
 บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้

2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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นายเจริญ แสงวิชัยภัทร 
อายุ 48 ปี

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 3 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.08%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
 ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์ 3

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2536 - ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. อมาเดอุส เปียโน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์  
อายุ 52 ปี

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ
และบัญชี / และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงนิ

(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 9 มีนาคม 2555 และ 
วันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 30 เมษายน 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

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

 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

• หลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย
 - หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์2 (%)

MONO : 0.29%

ประสบการณ์ท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

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

2555 – เม.ย. 2563     กรรมการ กรรมการบริหาร  
 และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 บมจ. โมโน เน็กซ์ 3

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2548 – 2551     ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   
 บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563



103บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
อายุ 49 ปี

ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารส�านกังาน / กรรมการบรหิาร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ  
Oxford Brookes University, UK

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.05%

ประสบการณ์ท�างาน

2561 - ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส�านกังาน  
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร

2551 - 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารส�านักงาน  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

2551 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหารส�านักงาน  
 และสื่อสารองค์กร บจก. กอซซิปสตาร์

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ 
อายุ 42 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 30 เมษายน 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Denver 
หลักสูตรจากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - e-learning CFO’s Orientation (English Version)  
ปี 2563

• หลักสูตรอบรมภายในด้านบัญชีปี 2563
 - อัพเดทมาตรฐานบัญชีเรื่องรายการระหว่างกัน 
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.07%

ประสบการณ์ท�างาน

เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
2563 – เม.ย. 2563 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกบริหารกลยุทธ์  
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2559 - 2562 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารกลยุทธ์  
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

2555 - 2558 ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์ 

2555 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

คณะผู้บริหาร

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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นายธีรศักดิ์ ธาราวร
อายุ 46 ปี

ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.03%

ประสบการณ์ท�างาน

2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

2551 - 2555 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
อายุ 51 ปี

เลขานุการบริษัท / ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ
และสื่อสารองค์กร 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

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

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555

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

 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552

 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.06%

ประสบการณ์ท�างาน

2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายก�ากับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

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

2547 - 2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563



105บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง
อายุ 44 ปี

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน /

ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 30 เมษายน 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรอบรมภายในด้านบัญชปีี 2563  : Corporate 
Finance รุ่นที ่2/2563

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

มี.ค. 2563 - ปัจจบัุน  ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ

2559 - ก.พ. 2563  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 3

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายจิรประวัติ บุณยะเสน
อายุ 52 ปี

ผู้อ�านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 15 มีนาคม 2545

และวันที่ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร 29 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์2 (%)

MONO : 0.19%

ประสบการณ์ท�างาน

2559 - ก.พ. 2563   ผู้อ�านวยการอาวุโส  
 กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 
2545 - ปัจจุบัน       กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2545 - 2558 ผู้อ�านวยการ  
 กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 3

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข
อายุ 50 ปี

ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
และเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2556

และวันที่ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร 30 เมษายน 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์4 (%)

MONO : 0.02%

ประสบการณ์ท�างาน

2559 - เม.ย. 2563 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
2556 - 2559 ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ  
2548 - 2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 3

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายวีรยุทธ โพธารามิก
อายุ 50 ปี

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 16 มีนาคม 2563

และวันที่ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร 30 กันยายน 2563)               

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
รุ่นที่ 62 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ

2561 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. วาว แฟคเตอร์ 2

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

2562 - ก.ย. 2563 ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร 
 ความสัมพันธ์องค์กร

2560 - 2562  ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร 
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 3

2554 - 2562 ผูอ้�านวยการประจ�าส�านกัประธานเจ้าหน้าท่ี 
 บริหาร บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

2552 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการฝ่ายประสานงานราชการ 
 บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2563 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร 
 ความสัมพันธ์องค์กร  
 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ากัด
2563 - ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการอาวโุสประจ�าส�านกักรรมการ 
 ผู้จัดการ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. ไทย โปรเฟสชัน่แนล 
  บาสเกตบอล ลีก
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ว.ีบี. คอร์เปอเรชัน่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นับรวมจ�านวนหุ้น  
  ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท วาว แฟคเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) เปล่ียนชื่อจากบริษัท   
 อตุสาหกรรม อเีล็คโทรนคิส์ จ�ากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563
3 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปล่ียนชื่อจากบริษัท โมโน  
  เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
4 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของ 
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสวนศรี สวนกูล 
อายุ 60 ปี

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน / 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการสอบบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร สรุปเนื้อหาและกรณีศึกษา TFRS 15   

จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จ�ากัด (21 มกราคม 2563)
• หลักสูตร ภาษีและบัญชีส�าหรับธุรกิจ SMEs จัดโดย 

บริษัท พัฒนา การอบรม จ�ากัด (19-20 กันยายน 2563)
• หลักสูตร การบริหารงานตรวจสอบภายใน จัดโดย  

สภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ (1 พฤศจกิายน 2563)
• หลักสูตร เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 

2563 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร ์
และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(4 พฤศจิกายน 2563)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

2550 - ปัจจุบัน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2 และบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ของบริษัท

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
อายุ 51 ปี

เลขานุการบริษัท / ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ
และสื่อสารองค์กร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ มหาวทิยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์

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

• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)

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

 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555

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

 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552

 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)

MONO : 0.06%

ประสบการณ์ท�างาน

2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
 และผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ 
 และสื่อสารองค์กร  
 บมจ. โมโน เน็กซ์ 2 

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

2547 - 2550 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร : ไม่มี

1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคุม ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษัิททีเ่กีย่วข้อง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1. MONO NEXT  = บมจ. โมโน เน็กซ์
2. MONO CYBER = บจก. โมโน ไซเบ้อร์
3. MONO SHOPPING = บจก. โมโน ช้อปปิ้ง
4. MONO STREAMING  = บจก. โมโน สตรีมมิ่ง
5. MONO PD  = บจก. โมโน โปรดักชั่น
6. MONO BC = บจก. โมโน บรอดคาซท์

รายช่ือ
MONO 
NEXT

บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ประเทศไทย)
บรษัิทย่อย  

(ต่างประเทศ)

MONO
CYBER

MONO 
SHOPPING

MONO
STREAMING

MONO
PD

MONO
BC

MONO
MUSIC

MONO
INFO

MONO
RADIO

MONO
TALENT

T
MOMENT

MONO
HK

MONO
INDO

1. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต 

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

3. นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED,Exec ED ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED ED ED

4. นายซัง  โด ลี D D D D D D D D D D D

5. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ D D D D D D

6. นายปรีชา  ลีละศิธร D

7. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล D

8. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร D

9. น.ส. สรัญญา  อมรรัตนสุชาติ Exec

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

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ Exec

12. นายธีรศักดิ์ ธาราวร Exec

13. น.ส. ทัศนีย์ ควรแถลง Exec
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หมายเหตุ :  =  ประธานกรรมการ         D  =  กรรมการ         ED  =  กรรมการบริหาร         Exec =  ผู้บริหาร

รายช่ือ
MONO 
NEXT

บรษัิทย่อย (ประเทศไทย) บรษัิทย่อย (ประเทศไทย)
บรษัิทย่อย  

(ต่างประเทศ)

MONO
CYBER

MONO 
SHOPPING

MONO
STREAMING

MONO
PD

MONO
BC

MONO
MUSIC

MONO
INFO

MONO
RADIO

MONO
TALENT

T
MOMENT

MONO
HK

MONO
INDO

1. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต 

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

3. นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ D,ED,Exec D,ED D,ED,Exec D,ED,Exec ED ED D,ED D,ED D,ED D,ED D,ED ED ED

4. นายซัง  โด ลี D D D D D D D D D D D

5. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ D D D D D D

6. นายปรีชา  ลีละศิธร D

7. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล D

8. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร D

9. น.ส. สรัญญา  อมรรัตนสุชาติ Exec

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

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสัมพันธ์ Exec

12. นายธีรศักดิ์ ธาราวร Exec

13. น.ส. ทัศนีย์ ควรแถลง Exec

7. MONO MUSIC = บจก. โมโน มิวสิค
8. MONO INFO   = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
9. MONO RADIO = บจก. โมโน เรดิโอ
10. MONO TALENT    = บจก. โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ
11. T MOMENT  = บจก. ทีโมเมนต์
12. MONO HK = Mono Technology Hong Kong Limited
13. MONO INDO = PT. Mono Technology Indonesia 
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคมุ ในบรษัิททีเ่กีย่วข้อง

รายช่ือ1
บรษัิททีเ่กีย่วข้อง

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

1. นายพิชญ์  โพธารามิก C C C C C C C C D D

2. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D

1. TTTI = บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
2. JASTEL = บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค
3. PA = บจก. พรีเมียม แอสเซท
4. JINET = บจก. จัสมิน อินเตอร์เนต
5. JAS = บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
6. TTTBB = บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
7. ACES = บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส
8. 3BB TV = บจก. ทรี บีบี ทีวี
9. PINVEST = บจก. พินเวสเมนท์
10. E29 = บจก. เอนเตอเทนเมนท์29
11. GS = บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

รายละเอียดกรรมการของบรษัิทย่อยมีรายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

รายช่ือ
บรษัิทย่อย2

MONO BC MONO STREAMING

1. นายนวมินทร์  ประสพเนตร D,ED,Exec D,ED

2. นายซัง โด  ลี - D,ED

3. นายปฐมพงศ์  สิรชัยรัตน์ D,ED D,ED,Exec

4. นายศิริ  เหลืองสวัสดิ์ - D

5. นายบรรณสิทธิ์  รักวงษ์ D,Exec -

MONO BC   = บจก. โมโน บรอดคาซท์

MONO STREAMING  = บจก. โมโน สตรีมมิ่ง

หมายเหตุ : D  =  กรรมการ              ED  =  กรรมการบริหาร             Exec  =  ผู้บริหาร             C  =  ผู้มีอ�านาจควบคุม
1 ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
2 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปี 2563
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลกัษณะทรพัย์สิน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      

วันที ่31 ธนัวาคม 2563 
(ล้านบาท)

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผกูพนั

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 251.61 เป็นเจ้าของ บางส่วนติดภาระค�้าประกันเงินกู้ยืม   
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน  
519 ล้านบาท2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร

และสินทรัพย์เช่า
289.82 เป็นเจ้าของ

3. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใช้ส�านักงาน

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

4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 38.02 เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนตดิภาระค�า้ประกันสญัญาเช่า
ซือ้/ลสีซิง่ท่ีท�าไว้กับบริษทัลีสซิง่ วงเงนิ 
65.21 ล้านบาท

5. ยานพาหนะ 13.59 เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนตดิภาระค�า้ประกันสญัญาเช่าซือ้/
ลีสซิง่ทีท่�าไว้กบัสถาบันการเงนิ วงเงนิ 
7.10 ล้านบาท

6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 0.34

รวม 652.40

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ 

เพลง และวิดีโอ รายละเอียดมีดังนี้

รายการ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

วันที ่31 ธนัวาคม 2563 
(ล้านบาท)

รายละเอียดการตดัจ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์เว็บไซต์ 2.91 ตัดจ�าหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ 1,431.92 ตัดจ�าหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์

ลิขสิทธิ์อื่น 360.72 ตัดจ�าหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21.56 ตัดจ�าหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์

เงินจ่ายล่วงหน้าและงานระหว่างผลิต 223.68

รวม 2,040.79
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3. สัญญาที่ส�าคัญของบริษัท

3.1   สัญญาเช่า

บริษทัและบริษทัย่อยท�าสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารเพือ่ใช้เป็นท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ โดยท�าสญัญาเช่ากับบคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน 

กับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

คู่สัญญา สถานทีเ่ช่า
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

(ตร.ม.)
จ�านวนปีทีเ่ช่า วันเริม่ วันส้ินสุด

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 501 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-มิ.ย.-63 98

2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 502 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-มิ.ย.-63 91

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 505 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-มิ.ย.-63 100

4. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 508 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-มิ.ย.-63 138

5. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 509 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-มิ.ย.-63 119

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

15-มิ.ย.-60 31-พ.ค.-63 94

7. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 511 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-มิ.ย.-63 119

8. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 512 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-มิ.ย.-63 119

9. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 513 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-มิ.ย.-63 103

10. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 517 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-มิ.ย.-63 35

11. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 5 ห้อง 519 2 ปี 9 เดือน 1-ต.ค.-60 30-มิ.ย.-63 111

12. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 11 10 เดือน 1-ก.ย.-62 30-มิ.ย.-63 1,417

13. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 12 ห้อง 1202B 2 ปี 10 เดือน 1-ก.ย.-60 30-มิ.ย.-63 260

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

15. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 14 ห้อง 1401C 2 ปี 11 เดือน 1-ส.ค.-60 30-มิ.ย.-63 98

16. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 14 ห้อง 1401B 2 ปี 8 เดือน 1-พ.ย.-60 30-มิ.ย.-63 169

17. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 16 3 ปี 1-มิ.ย.-60 30-มิ.ย.-63 1,417

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

19. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น 31 6 เดือน 1-ม.ค.-63 30-มิ.ย.-63 1,788

20. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น R1 ห้อง UPS 3 ปี 1 เดือน 
15 วัน

1-พ.ค.-60 15-มิ.ย.-63 53

21. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น R2 ห้อง R201 6 เดือน 15 วัน 1-ธ.ค.-62 15-มิ.ย.-63 342
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คู่สัญญา สถานทีเ่ช่า
ระยะเวลาการเช่า พืน้ที่ 

(ตร.ม.)
จ�านวนปีทีเ่ช่า วันเริม่ วันส้ินสุด

22. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น R2 ห้อง R202 8 เดือน 15 วัน 1-ต.ค.-62 15-มิ.ย.-63 60

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

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

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

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

27. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้น P8 ห้อง 15 1 ปี 11 เดือน 1-ส.ค.-61 30-มิ.ย.-63 11

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

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

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

31. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด ชั้นดาดฟ้าติดตั้ง 
จานดาวเทียม

1  ปี 3 เดือน 
15 วัน

15-มี.ค.-62 30-มิ.ย.-63 -

32. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด พื้นที่ปิดป้ายหน้า
อาคาร

2 ปี 5 เดือน 1-ก.พ.-61 30-มิ.ย.-63 -

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

2 ปี 3 เดือน 1-เม.ย.-61 30-มิ.ย.-63 8

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

3.2   สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

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

(มหาชน) โอนสิทธริบัเงนิให้แก่ บรษัิท ไมโม่เทค จ�ากดั)

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการเสริมประเภท  
SMS WAP MMS และ VOICE

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS 

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

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

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

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการข้อมูล  
(Content Provider Access  
Agreement)

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC 

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

สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียงด้วย
โทรศัพท์ (AUDIOTEXT)

ให้บรกิารข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ 
ดีแทคโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx

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

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

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

3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียง 
ด้วยโทรศัพท์ (AUDIOTEXT)

ให้บรกิารข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของทรู 
โดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx

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

สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move

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

3.3   สัญญาอื่นๆ

1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บมจ. ไทยคม 

เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่าน
ดาว เ ทียมภาย ใต ้ ช ่ อ ง สัญญาณ  
KU-Band, C-Band 

เร่ิมวันท่ี 20 ธันวาคม 2563 และส้ินสุดวันที่  
10 กันยายน 2564 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ 
ได้ตามความตกลงร่วมกัน 

สัญญาใช้บริการรวมสัญญาณ กับ
บจก. ทีซี บรอดคาสติ้ง

เพื่อใช้บริการรวมสัญญาณและบริการ
โครงข่ายโทรทัศน์

เร่ิมวันท่ี 20 ธันวาคม 2563 และส้ินสุดวันที่  
10 กันยายน 2564 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้
ตามความตกลงร่วมกัน 

สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท
มาตรฐานความคมชัดปกติ

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

เร่ิมวันท่ี 17 มกราคม 2557 และส้ินสุดวันท่ี  
31 พฤษภาคม 2571 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
ได้ตามความตกลงร่วมกัน
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2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม

สัญญา รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บจก. พีเอสไอ  
บรอดคาสติ้ง 

เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่าน
ดาวเทยีมภายใต้ช่องสัญญาณ C-Band 

เร่ิมวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 และส้ินสุดวันที่  
31 พฤษภาคม 2563 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
ได้ตามความตกลงร่วมกัน 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ใบอนญุาต รายละเอียดบรกิาร ระยะเวลาสัญญา

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
และประกอบกิจการโทรทัศน์

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ 
ทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ท่ัวไป
แบบความคมชัดปกติ ช่องรายการ 29 
โมโน ทีวี (29 Mono TV)

เร่ิมวันที่ 25 เมษายน 2557 และส้ินสุดวันที่  
24 เมษายน 2572

ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ ช่องโมโน พลัสกับ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

เพือ่ให้บริการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ 
ช่องรายการโมโน พลัส

เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันท่ี  
24 มีนาคม 2564

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ช่องโมโน 29 
มิวสิค สเตชั่นกับคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เพือ่ให้บริการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ 
ช่องรายการโมโน 29 มิวสิค สเตชั่น 
(Mono29 Music Station)

เร่ิมวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่  
27 ตุลาคม 2564

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรัช สตอรี่ส์ 
กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

เพือ่ให้บริการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ 
ช่องรายการรชั สตอร่ีส์ (Rush Stories)

เร่ิมวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่  
27 ตุลาคม 2564

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ช่องอลัวร์ ชาแนล 
กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

เพือ่ให้บริการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ 
ช่องรายการอลัวร์ ชาแนล (A’lure 
Channel)

เร่ิมวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่  
27 ตุลาคม 2564

บันทึกข้อตกลงผลิตรายการเพื่อออก
อากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกคลื่นความถี่ 91.5 MHz. 
ระบบ F.M.

เพื่ อ ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ 
กระจายเสียง และด�าเนินรายการเพื่อ 
โฆษณาเผยแพร ่ต ่อสาธารณชน 
เป็นประจ�าทุกวัน

เริ่มวันท่ี 1 มกราคม 2562 และส้ินสุดวันที่  
31 พฤษภาคม 2563
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4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ประเภท
กรมธรรม์

บรษัิท
ประกนั

ทรพัย์สินทีเ่อาประกนัภยั
ทนุประกนั 
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกนัภยั

ผูเ้อา 
ประกนัภยั

กรมธรรม์
ประกัน 
ความเสีย่งภัย
ทรัพย์สิน

บมจ. ทิพย
ประกันภัย

1. เฟอร ์นิ เจอร ์  สิ่ งตกแต ่งติดตั้ งต รึงตรา 
ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้  
ส�านักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (SERVER) คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ทุกชนิดที่เป็น
ของผูเ้อาประกนัภยัทีใ่ช้ส�าหรับประกอบกิจการ

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

• บ้านเช่าซอยโลตัส หมู่บ้านสี่ไชยทอง

• SERVER ท่ี KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8 
เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ  
ชั้น 5, 6, 8 / ช่อง 9 / NTT บางนา / INET  
ตึ กบางกอกไทยทาว เวอร ์  ชั้ น  10  /  
สถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ

2. สต๊อกสินค้าและของรางวัล หนังสือ เครื่องใช้
ส�านักงานบริเวณพื้นที่เช่า 

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

104.10 28 ธ.ค. 2562 - 
28 ธ.ค. 2563

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

กรมธรรม์
ประกัน 
ความเสีย่งภัย
ทรัพย์สิน

บมจ.ทิพย
ประกันภัย

1. สิ่งปลูกสร ้างตัวอาคาร Studio (ไม ่รวม
รากฐาน), ส่วนปรับปรุงอาคาร, สนามกีฬา, 
อาคารสตูดิโอ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

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

302.73 31 มี.ค. 2563 - 
31 มี.ค. 2564

บจก. โมโน 
โปรดักชั่น
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รายการระหว่างกัน

สรปุรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความ
สัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพันธ์

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

• JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่ง 
ถอืหุน้ในบริษทั 64.28 และถอืหุน้ใน JAS ร้อยละ 53.21

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

• TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร

• TTTI กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก 

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

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

• JASTEL ประกอบธรุกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ-ส่งข้อมูลภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

• JASTEL กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

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

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

• PA ประกอบธรุกิจให้เช่าพืน้ทีส่�านกังานในอาคาร จสัมิน อนิเตอร์เนชัน่แนล 
ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

• PA และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

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

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

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

• JINET กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

• JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพันธ์

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

• ACES ประกอบธรุกิจให้บริการระบบส่ือสารโทรศพัท์ทกุประเภทขาย/ปลกี/
ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

• ACES กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

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

• บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ 
จ�ากัด (“TTTBB”)

• TTTBB ประกอบธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม

• TTTBB ถือหุ ้นโดย ACU ร ้อยละ 99.87 โดย ACU ถือหุ ้นโดย  
JAS ร้อยละ 100.00 

• บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ�ากัด  
(“3BB TV”)

• 3BB TV ประกอบธรุกจิให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนทีแ่บบโครงข่ายเสมือน  
และ IPTV

• 3BB TV กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

• 3BB TV ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00 

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

• GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดย 
ผ่านกรรมวิธีเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

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

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

• มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้รับ 
การรับรองให้เป็นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร

• มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา มีนายพิชญ์ โพธารามิก  
เป็นรองประธานกรรมการใน มูลนธิิ ดร.พชิน ีโพธารามิก เพือ่เด็กและคนชรา 

• บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายพิชญ์ โพธารามิก

4. บริษัท พินเวสเมนท์ จ�ากัด  
(“PINVEST”)

• PINVEST ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์

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

5. บริษัท  เอนเตอเทนเมนท์29 จ�ากัด 
(“E29”)

• E29 ประกอบกิจการ ผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ ตัดต่อ ภาพ ปรับสี บันทึกเสียง
พากย์ลงในภาพยนตร์ ซีรีส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• E29 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก 

• E29 ถือหุ้นโดย PINVEST ร้อยละ 99.99

หมายเหตุ : ท่านสามารถติดตามรายละเอียดรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี 
2560 – 2562 ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://www.mono.co.th/th/นักลงทุนสัมพันธ์/รายงานประจ�าปี/



119บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าท่ี
เป็นธรรม ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการส่ือโฆษณาบน
เวบ็ไซต์, นติยสาร, วทิย ุและ ทีวดิีจติอล แก่ TTTI 

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

การให้บริการพัฒนา และดูแลระบบ Application 
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
การคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า
รายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI 

• บริษัทย ่อยให ้บริการพัฒนาและดูแลระบบ  
Application บน Online แก่ TTTI

33.41

8.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) 

4.75 การเช่าพื้นที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการ
อนิเทอร์เนต็ครบวงจร ทีมี่ความพร้อมด้านระบบ และ
อปุกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) ให้บรกิารเชือ่มต่อ
สญัญาณอนิเทอร์เนต็ความเรว็สูง รวมทัง้มีบริการให้
เช่าพืน้ทีว่างเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ทีเ่ป็นห้องทีมี่ลักษณะ
เฉพาะให้แก่กลุม่บริษทั โดยราคาค่าบริการเป็นราคา
ตลาด ดังนัน้จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุตธิรรม

• บรษิทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวโยงกันให้
แก่ TTTI ดังนี้

1) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 
และธุรกิจสื่อวิทยุ  

2) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในส�านักงาน 

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



120 รายงานประจ�าปี 2563

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ 
พื้นฐานให้แก ่ TTTI เพื่อด�าเนินธุรกิจโดย 
บริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน Call center และ
บริษทัและบรษิทัย่อยใช้บรกิารเลขหมายเพือ่งาน
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานส�านักงาน 

0.47 การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการเป็น
อัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้บริการ
ของผูป้ระกอบการภายนอกอืน่ๆ จงึเหน็ว่าการท�า
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษทัย่อยจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
ให้แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่ายจากอาคารจัส
มินถึง DTAC (รังสิต) 

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

• บริษทัและบรษิทัย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL

1.37 ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ 
(Infrastructure) และมีบริการให้เช่าพื้นที่วาง 
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะ
ให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด  
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหต ุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น  
ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบริการ 
ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา

5.83 การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการ
ปกตขิองกลุ่มบริษทั โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจสัมิน  
อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ และเรียกเก็บ 
ค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับ 
ผู้เช่ารายอื่น ดังนั้น จึงเห็นว่าการท�ารายการมี 
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

4. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายค่าบริการ Internet Corporate 
Leased Line ให้แก่  JINET  

0.11 การให้บริการ Internet Corporate Leased Line 
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JINET เป็น
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อม
ด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) 
โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็น
ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

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

รายได้จากการขายและให้บริการ

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

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

6. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จ�ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษทัให้บรกิารอบรม In house training แก่ JAS 0.13 รายการดังกล่าวเป็นรายการธรุกิจปกต ิของบริษทั 
โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่
ลกูค้ารายอืน่ทัว่ไป ดังนัน้จงึเหน็ว่าการท�ารายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

7. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTI

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทย่อยได้เงินสนับสนุน (Sponsor)  
ในการจัดงานกิจกรรม

• บริษัทย่อยให้บริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
Social Media ในรูปแบบ Influencer ซึ่งเป็น
อัตราตลาดที่เท่ากับ อัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้า
รายอื่น

3.00

2.00

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บรษิทัย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าส�ารอง ส�าหรับห้อง
สตูดิโอที่ใช้ถ่ายท�ารายการต่างๆ

0.36 รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และ
มีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึง
เห็นว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมี 
ราคายุติธรรม

9. บริษัท พินเวสเมนท์ จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทย่อยจ่ายค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายให้
แก่ PINVEST เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมี
อัตราเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการท่ีกลุ่มบริษัท
จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น

• บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าทีป่รึกษาด้าน IT และ
ค่าพัฒนา ดูแลระบบ เพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท  

6.30

1.48

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมี
อัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า 
การท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

10. บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จ�ากัด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทย่อยจ่ายค่าต้นทุนผลิตรายการทีวี เพื่อใช้
ในธุรกิจ 3BB GIGATV

• บริษัทย่อยจ่ายค่าพากย์แปลภาพยนตร์ เพื่อใช้
ในธุรกิจของบริษัท

5.00

1.58

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และ
มีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็น
ว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม
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บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

11. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ�ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ 3BB 
TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา ซ่ึงเป็น
อัตราตลาด ท่ีเท่ากับอัตราท่ีเรียกเก็บกับลูกค้า
รายอื่น

• บริษัทย่อยให้บริการพากย์แปลภาพยนตร์ แก่  
3BB TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามการใช้บรกิาร  
ซึ่งเป็นอัตราตลาด ท่ีเท่ากับอัตราท่ีเรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอื่น

• บริษัทให้บริการให้ใช้สิทธิ์ กับ 3BB TV โดยเรียก
เก็บค่าบริการตามสัญญา ซ่ึงเป็นอัตราตลาด  
ที่เท่ากับอัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายอื่น

123.33

1.48

30.00

การให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็น
รายการธรุกิจปกตขิอง Mono Streaming เพือ่เป็น
ช่องทางในการโปรโมทบริการของ TBT  โดยมีการ
คิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลกูค้ารายอ่ืน
ทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ารายการมีความสม
เหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

รายการดังกล่าวเป็นรายการธรุกจิปกติ และมีราคา
เท่ากบัราคาตลาด ดังนัน้จงึเหน็ว่าการท�ารายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

การให้บริการให้ใช้สิทธิ์ กับ 3BB TV ดังกล่าว 
เป็นรายการธุรกิจปกติของ Mono Next โดยมี
การคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า 
รายอืน่ท่ัวไป ดังนัน้จงึเหน็ว่าการท�ารายการมีความ 
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บรษัิททีเ่กีย่วข้อง /  
ลกัษณะรายการระหว่างกนั

จ�านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 
รบั/ใช้ไป

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนั /ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ากัด

เช่าพื้นที่ 

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีเพื่อเป็น 
ที่ตั้งส�านักงานของกลุ่มบริษัท 

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



124 รายงานประจ�าปี 2563

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
เพื่อสนับสนุนให้โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ด�าเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และย่ังยืน  
บริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีส่อบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ท่ีเหมาะสม มีความเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัตงิานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และระดับสากล 

บริษัทได้น�าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของส�านักงาน กลต. ตามแนวทางของ COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
บริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาแบบประเมินที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหาร และมีการซักถามข้อมูล
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ�าทกุปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ได้ท�าการประเมินโดยซักถาม 
ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน  
โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

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

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภายในกลุ่มบริษัท ท�าหน้าท่ีพิจารณา
นโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ติดตาม 
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

• พิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ  
ก�าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ วางแผนการ
บริหารจัดการความเส่ียง ประเมินโอกาสเกดิความเสีย่งและผลกระทบ โอกาสการเกิดทุจริต เพือ่จดัล�าดับความเสีย่ง 
ตระหนักถึงสัญญาณหรือรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

• เข้าเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีแผนการ 
ตรวจสอบและควบคุมความเสีย่งด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ พร้อมท้ังส่ือสารให้พนกังานรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ

• ติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้

• ก�ากับดูแลบริษัทย่อย ให้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 มาตรการการควบคุม
บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานส�าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่และ 
วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากการบันทึก
รายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการพัฒนากิจกรรม
ควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย บริษัทมีมาตรการควบคุมการท�าธุรกรรมต่างๆ  
ให้ด�าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ามาใช้ได้ทันต่อเวลา  
บรษิทัมีการก�าหนดช่องทางและกระบวนการสือ่สารข้อมูลทัง้ภายใน และภายนอกบริษทัท่ีเหมาะสม เพือ่ให้สามารถสือ่สาร
ข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและทันเวลา

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บรษิทัก�าหนดให้มีระบบการตดิตามอย่างสม�า่เสมอ เพือ่แก้ไขข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา รวมถงึ
ก�าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ�าทกุไตรมาส

คณะกรรมการบริษทัมีความเหน็ว่า บริษทั และบรษิทัย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงทีเ่พยีงพอ 
และเหมาะสม กับการด�าเนนิธรุกิจ โดยบริษทัจดัให้มีระบบการควบคมุภายในและบุคลากรอย่างเพยีงพอในการปฏิบัตงิาน 
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
กับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
อย่างต่อเนือ่ง ดูแลการควบคุมภายในให้เพยีงพอและเหมาะสมกับธรุกิจ ความเส่ียงอยู่ในระดับทีย่อมรับได้ ปฏิบัตติามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษทัว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษทั เอส.ซ.ี การบัญชแีละท่ีปรึกษาทางธรุกิจ (1995) จ�ากัด  
มาตัง้แต่ปี 2550 โดยแต่งตัง้ นางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีจ่ดัท�าแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี ตดิตามและตรวจสอบความถกูต้อง 
ของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส�าหรับการวางระบบ 
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส�าเนารายงานให้กับ 
ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเพือ่รับทราบทกุไตรมาส โดยมีนางสาวปิตฤิดี ศริิสมัพนัธ์ เลขานกุารบริษทัเป็นผูท้�าหน้าทีดู่แลสนบัสนนุการท�างาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนงานประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติ และรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบ 
การควบคุมภายในของบริษทัแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคัญ อนัอาจท�าให้เกิดผลเสยีหายต่อบริษทัอย่างมีนยัส�าคัญ 

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ก�ากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ ระเบียบข้อบังคับบริษทั นโยบายบริษทั กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อาท ิพระราชบัญญตัิ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ 
เป็นผู ้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู ้ท�าหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังว่าจ้าง  
บรษิทั เสร ีมานพ แอนด์ ดอล์ย จ�ากัด ทีป่รกึษากฎหมายภายนอก เพือ่ช่วยให้ค�าปรึกษาและแนะน�าแนวทางปฏิบัตทิีถ่กูต้อง  

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 
ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม  
ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมท้ัง 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ ทัง้นี ้งบการเงนิดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ 
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 

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

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน  
เป็นผู้ท�าหน้าท่ี สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ 
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม  
สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท 
และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จ�านวน  
3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้

รายช่ือ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายปรีชา  ลีละศิธร* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6

2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล  กรรมการตรวจสอบ 6/6

3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร * กรรมการตรวจสอบ 6/6

หมายเหตุ

*  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง

   1. นายปรีชา ลีละศิธร จากต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

   2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรท่ีก�าหนดขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท  สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง กับกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่ดี เป็นประจ�าทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการประชุม  จ�านวน 6 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน  รวมถึงมีวาระการประชุม
เฉพาะผูส้อบบัญช ีโดยไม่มีผูบ้ริหารร่วมด้วย รวมถงึการพดูคุยกับคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ อาทิ คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น 

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2563 ของบริษัทและงบการเงินรวม ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตัิ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง 
ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยเปิดเผยรายการ 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. 
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันที่ส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิครบถ้วนแล้ว และมีความเหน็สอดคล้องกับผูส้อบบัญช ีว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัตติามข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3. สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบรหิารความเส่ียง รวมถงึการป้องกนั 

การเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณา 
ผลการตรวจสอบ รับฟังค�าชี้แจง ข้อตรวจพบ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ และ
ไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์การด�าเนิน
งาน และค�านึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พิจารณาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด มีการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยประเมินระบบการควบคุม
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ภายในตามแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และ 
การบริหารความเส่ียงมีความเพยีงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั นอกจากนี้  
บริษัทได้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 2

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจ ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบข้อก�าหนดของบริษัท ทั้งน้ีจากการรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญช ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญในเร่ืองการ
ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการทีดี่ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จดัท�าจรรยาบรรณทางธรุกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากน้ี ได้ท�า 
การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�าทุกปี

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

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ประจ�าปี 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 หรือ  
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2564 อีกวาระ
หนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จ�านวนเงินไม่เกิน  1,300,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญช ี
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปี 2564 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน  3,600,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้มีการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอเหมาะสมกับการ
ด�าเนินธุรกิจ การค�านึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอ      

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายช่ือ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)

1. นายปรีชา  ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4

2. นายเกรียงศักดิ์  เธียรนุกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4

3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3

หมายเหต ุ: ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมตแิต่งตัง้ นายเจรญิ แสงวชิยัภทัร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหา

               และพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตร 
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญ ดังนี้

1. พจิารณาและเสนอความเหน็ในการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการชดุย่อยและผูบ้ริหาร แทนต�าแหน่งทีล่าออก เพือ่เสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

4. พิจารณางดจ่ายบ�าเหน็จกรรมการ และงดจ่ายเงินโบนัสส�าหรับผู้บริหาร ส�าหรับปี 2563 

5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี  
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท 

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี ช่ือผูส้อบบัญชี
ผูส้อบบัญชี 

รบัอนญุำตเลขที่
บรษัิทผูส้อบบัญชี

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

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

2563 นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 5874 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�าหรับปี 2561-2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีข้างต้น ซึ่งเป็น 
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงิน 
ปี 2561-2563 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ

งบการเงินส�าหรับปี  2561-2563 ผูส้อบบัญชีได้แสดงความเหน็อย่างไม่มีเงือ่นไขต่องบการเงนิทีต่รวจสอบและมีความเหน็ 
ว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ กระแสเงินสด 
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - 2563

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 173.22 3.93 45.07 0.99  91.47  1.59 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 244.71 5.55 141.49  3.12  223.96  3.88 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค้างรับ 140.14 3.18 189.12  4.16  224.17  3.89 

สินค้าคงเหลือ 8.09 0.18  16.34  0.36  16.53  0.29 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 44.68 1.01 66.94 1.47 69.31 1.20

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 7.39 0.17 17.51 0.39 38.81 0.67

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 40.64 0.92 57.32 1.26 75.56 1.31

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 658.87 14.94 533.79 11.75 739.81 12.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 66.85 1.52 39.61 0.87 62.60 1.09

เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 0.88 0.02 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 652.40 14.81 712.97 15.69 732.36 12.70

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

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 529.02 12.01 592.86 13.05 1,328.01 23.04

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 364.29 8.27 300.53 6.62 245.45 4.26

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 93.87 2.13 79.33 1.75 84.04 1.45

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

รวมสินทรัพย์ 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 155.02 3.52 185.87 4.09 221.86 3.85

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 497.30 11.29 358.36 7.89 423.61 7.35

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้รับล่วงหน้า 124.39 2.82 72.61 1.60 48.41 0.84

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 215.00 4.88 - - - -

ส่วนของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 199.24 4.52 300.79 6.62 109.64 1.90

ต้นทุนการได้รบัใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี ่
และดอกเบ้ียค้างจ่าย

227.67 5.17 - - 6.78 0.12

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 15.81 0.36 21.84 0.48 15.64 0.27

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.63 0.01 0.39 0.01 1.34 0.02

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25.09 0.57 37.53 0.83 41.10 0.71

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,460.15 33.14 977.39 21.52 868.38 15.06

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

   

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

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่
และดอกเบี้ยค้างจ่าย

- - 212.18 4.67 844.06 14.64

หนี้สินตามสัญญาเช่า 8.83 0.20 16.22 0.36 18.39 0.32

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.68 0.08 5.83 0.13 7.48 0.13

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 78.09 1.77 86.39 1.90 51.86 0.90

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 347.11 486.30 486.30  

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 347.11 7.88 347.11 7.64 347.10 6.02

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

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต ้
การควบคุมเดียวกัน

(152.37) (3.46) (152.37) (3.35) (152.37) (2.64)

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 51.97 1.18 51.97 1.14 51.97 0.90

ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (2,527.11) (57.35) (1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.06 0.00 (2.15) (0.05) 0.42 0.01

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

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563

งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

งบกำรเงนิรวม
ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รำยได้       

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 2,399.23 95.66
ก�าไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช�าระ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

- - - - 75.23 3.00

รายได้อื่น 47.63 2.81 33.36 1.53 33.66 1.34
รวมรำยได้ 1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 2,508.12 100.00

ค่ำใช้จ่ำย    

ต้นทุนขายและให้บริการ 1,729.15 102.18 1,963.11 89.89 1,905.89 75.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 163.32 9.65 281.76 12.90 171.03 6.82
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 342.08 20.21 493.69 22.61 480.51 19.16
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) 9.78 0.58 (0.04) - - -
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า - - - - (4.03) (0.16)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ 37.34 2.21 5.25 0.24 - -
สินทรัพย์ทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,281.67 134.83 2,743.77 125.64 2,553.40 101.81

ขำดทนุจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน (589.39) (34.83) (560.02) (25.64) (45.28) (1.81)
ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.28) (0.01) 0.81 0.03 - -
ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ  
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงนิได้

(589.67) (34.84) (559.21) (25.61) (45.28) (1.81)

รายได้ทางการเงิน 0.19 0.01 0.59 0.03 - -
ต้นทุนทางการเงิน (120.32) (7.11) (110.42) (5.06) (128.62) (5.13)
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ (709.80) (41.94) (669.04) (30.64) (173.90) (6.94)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 48.30 2.85 52.85 2.42 (19.37) (0.77)
ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับปี (661.49) (39.09) (616.19) (28.22) (193.27) (7.71)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2.21 (2.57) (0.82)

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

0.27 (10.72) -

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 2.48 (13.29) (0.82)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี (659.02) (629.48) (194.09)

กำรแบ่งปันก�ำไร  

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (661.49) (616.19) (193.27)
กำรแบ่งปันก�ำไรรวมส�ำหรับปี (661.49) (616.19) (193.27)
ขำดทุนต่อหุ้น  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.191) (0.178) (0.056)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.191) (0.178) (0.050)
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,471.05 3,471.05 3,451.45
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งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563

งบกระแสเงนิสด

งบกำรเงนิรวม

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 641.93 1,032.05 1,188.95

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

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 221.25 (65.58) (2.11)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2.21 (2.57) 1.56

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 128.15 (46.40) (38.60)

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ
งบกำรเงนิรวม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.45 0.55 0.85 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.38 0.36 0.58 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.53 1.12 1.42 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.67 5.85 5.49 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 78.18 62.41 66.46 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 120.17 100.31 116.92 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 3.04 3.64 3.12 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 38.51 34.75 41.69 
ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 9.48 10.50 8.75 
วงจรเงินสด  (วัน) 69.81 54.16 60.83 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) (5.14) 8.71 20.56 
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (38.73) (27.59) (6.43)
อัตราส่วนก�าไรอื่น (%) 2.81  1.53  4.34 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) (100.77) (173.93) (771.21)
อัตราก�าไรสุทธิ (%) (39.09) (28.22) (7.71)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (39.32) (26.49) (7.18)

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (14.78) (11.96) (0.79)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (85.28) (71.80) (12.09)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.38 0.42 0.44 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.26 1.26 1.18 
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (4.90) (5.06) (0.35)
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.72 0.86 0.80 
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) - - -

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

1) กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

รำยได้

รำยได้รวมของบริษทัและบรษิทัย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 1,692.28 ล้านบาท เม่ือเทยีบกับปี 2562 มีจ�านวน 2,183.75 ล้านบาท 
ลดลง 491.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.51 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รำยได้

งบกำรเงนิรวม

2563 2562
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)

%

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

รายได้อื่น 47.63 33.36 14.27 42.78

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

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 1,644.65 ล้านบาท เม่ือเทียบ  
กับปี 2562 มีจ�านวน 2,150.39 ล้านบาท ลดลง 505.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.52 รายได้จากการขายและ 
บริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุม่ธรุกจิ

งบกำรเงนิรวม

2563 2562
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)

%

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

ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง 188.57 230.97 (42.40) (18.36)

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

รำยได้จำกกลุม่ธรุกจิส่ือ ซึง่ประกอบด้วยธรุกิจทวี ีออนไลน์และธรุกจิวดีิโอสตรมีม่ิงแบบบอกรบัสมาชกิ ของบรษิทัและ
บริษทัย่อยในปี 2563  มีจ�านวน 1,456.08  ล้านบาท เม่ือเทยีบกับปี 2562  มีจ�านวน 1,919.42 ล้านบาท ลดลง 463.34  ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 24.14 รายได้ทีล่ดลงสาเหตหุลักมาจาก รายได้โฆษณาท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 
ท�าให้รายได้โฆษณาลดลง 569.0 ล้านบาท แต่สถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563  ประกอบกับ 
นโยบายส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดซื้อโฆษณาได้รับการตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจ ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ค่าโฆษณา
ปรบัตวัในทิศทางทีดี่ขึน้ใน ไตรมาสที ่4 ปี 2563  และบริษทัฯมีรายได้จากการให้บรกิารวดีิโอ สตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชกิ
เพิ่มขึ้น 105.70 ล้านบาท  

รำยได้จำกกลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรข้อมูลและควำมบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ บันเทิง คอมเมิร์ซ
และจัดสรรคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 188.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ�านวน  
230.97 ล้านบาท ลดลง 42.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.36 เนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม ตั้งแต่ไตรมาส 
ที่ 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ท�าให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง 

รำยได้อ่ืน ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 47.63 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562 มีจ�านวน 33.36 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 14.27ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.78



136 รายงานประจ�าปี 2563

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�านวน 
2,353.78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ�านวน 2,799.94 ล้านบาท ลดลง 446.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.93

รำยกำร

งบกำรเงนิรวม

ปี 2563 ปี 2562
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง)

%

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

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 163.32 281.76  (118.44) (42.04) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 342.08  493.69  (151.61)  (30.71) 

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ) 9.78 (0.04)    9.82 24,550.0

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น 37.34 5.25 32.09 611.24

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

ส่วนแบ่ง(ก�าไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.28 (0.81) 1.09 134.57

รายได้ทางการเงิน (0.19) (0.59) 0.40 67.80

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 120.32 110.42  9.90  8.97

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (48.30) (52.85)  4.55  8.61

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

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน โดยส่วนใหญ่สาเหตหุลักเกิดจาก 1) การลดลงสมัพนัธ์กับรายได้จากการด�าเนนิงาน 
ทีล่ดลง 2) การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มตัง้แต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้นธรุกจิหลกั ท�าให้บริษทัและบริษทัย่อย 
มีการบริหารจดัการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายได้มีประสทิธภิาพมากข้ึน 

ขำดทุนสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2563 จ�านวน 661.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีขาดทุนสุทธิจ�านวน 
616.19 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 45.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.35 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีรายได้ ค่าโฆษณา
ลดลง เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 แต่รายได้ในส่วนวิดีโอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก 
(MonoMax) เติบโตขึ้น ประกอบกับการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มท่ีมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ซ่ึงท�าให้กลุ่มบริษัทมีการบริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ ท�าให้มาชดเชยรายได้โฆษณาที่ลดลง  

2) กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจ�านวน 4,406.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�านวน  
136.69 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 261.77 ล้านบาทแต่มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 
125.08 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนที่เพิ่มขึ้นมสีาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลกูหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 103.22 ล้านบาท 
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง มีสาเหตุหลักมาจาก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ลดลง 242.02 ล้านบาท 
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หนี้สิน

หนีสิ้นรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ สิน้ปี 2563 มีจ�านวน 3,053.43 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ�านวน 522.34 ล้านบาท 
การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก เงินกู้ยืมจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 137.20 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 
138.94 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 215.00 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถ้อืหุน้บริษทัและบรษิทัย่อย ณ สิน้ปี 2563 มีจ�านวน 1,352.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 659.03 ล้านบาท 
การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนส�าหรับปี 2563 จ�านวน 661.49 ล้านบาท 

โครงสร้ำงเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ�านวน 3,053.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.30 
ของสินทรัพย์รวม  ส่วนของผูถ้อืหุน้จ�านวน 1,352.66 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30.70 ของสนิทรัพย์รวม อตัราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.00 เท่า

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรขั้นต้นติดลบ คิดเป็นร้อยละ 5.14 ลดลงจากปี 2562   
ร้อยละ 13.85 และมีอัตราก�าไรสุทธิติดลบร้อยละ 39.09 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.87 เนื่องจากในปี 2563 
บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ที่ลดลง

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์

ส�าหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 14.78 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ร้อยละ 2.82 และอตัราการหมุนของสนิทรัพย์ในปี 2563 เท่ากบั 0.38 เท่า ลดลงจากปี 2562 0.04 เท่า เนือ่งจาก  ในปี 2563  
บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ที่ลดลง

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน

ส�าหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.45 เท่า ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 0.10 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.38 เท่า เพิ่มขึ้นจากจากปี 2562 จ�านวน 0.02 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ส�าหรับปี 2563  อยู่ที่ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 1.00 เท่า เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัเก่ียวกับสญัญาบริการท่ีจะต้องจ่ายช�าระในอนาคตจ�านวน 190 ล้านบาท 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน)  
(เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)”) 

ความเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ   
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของ       
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ใน วรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ 
จำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนที่
เก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้อก ำหนดนัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 
2019 ท ำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัท
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักลำ่วและปรับแผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั และได้ประเมินผลกระทบของเหตกุำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรนีก้ลุ่มบริษัทบนัทึกปรับมลูค่ำของ
สินทรัพย์ในงบกำรเงินรวมและมลูค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในสว่นที่เก่ียวข้องกบั
กำรปรับแผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.7 นอกจำกนีก้ลุ่ม
บริษัทได้จัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยเลือกน ำ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 3 ทัง้นีข้้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี ้
แต่อย่ำงใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ 
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้นีข้้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหลำ่นี ้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กลำ่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เก่ียวกับเร่ืองเหล่ำนีด้้วย กำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูล  
ที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหลำ่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปนี ้

การรับรู้รายได้ 

เนื่องจำกกลุม่บริษัทด ำเนินธุรกิจหลกัทัง้ในธุรกิจสื่อและให้บริกำรข้อมลู ท ำให้กลุม่บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
และให้บริกำรที่หลำกหลำยและเป็นจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญ รำยได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทท่ีผู้ ใช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรรับรู้รำยได้ของ         
กลุม่บริษัท 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของกลุม่บริษัทโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกบัวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำม
ผู้ รับผิดชอบ ท ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริษัท        
ออกแบบไว้ และขยำยขอบเขตกำรทดสอบส ำหรับกำรควบคมุภำยในที่เก่ียวข้องกบักำรรับรู้รำยได้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่เกิดขึน้ในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

• สอบทำนใบลดหนีท้ี่กลุม่บริษัทออกภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึน้ของ
รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำรตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงรำยกำรบญัชีที่ท ำผ่ำนใบส ำคญัทัว่ไป 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี
จ ำนวนรวม 2,570 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม โดยมีรำยละเอียด
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
และเงินให้กู้ ยืมแก่และดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อยจ ำนวนรวม 4,148 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 96  
ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีรำยละเอียดตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ  
งบกำรเงินรวมข้อ 7 และข้อ 10 ซึ่งฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทพบว่ำมีข้อบ่งชีว้่ำ สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ  
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์ 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินแผนงำนในอนำคตในกำรจัดกำรสินทรัพย์ รวมถึงกำรก ำหนดอัตรำคิดลด 
และสมมตฐิำนที่ส ำคญั ซึง่มีผลกระทบโดยตรงต่อมลูค่ำของค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เหลำ่นัน้ 
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ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเข้ำใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคต      
โดยกำร 

• ท ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรที่ท ำใหไ้ดม้ำซึ่งตวัเลขดงักล่ำว 
• เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักลำ่วกบัแหลง่ขอ้มลูภำยนอกและภำยในของกลุม่บรษิัท 
• เปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริงเพื่อประเมินกำรใช้ 

ดลุยพินิจของฝ่ำยบรหิำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตดงักลำ่ว 
• พิจำรณำอัตรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใช้โดยกำรวิเครำะหต์้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 

ของกลุม่บรษิัทและของอตุสำหกรรม 
• ทดสอบกำรค ำนวณมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยต์ำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 
• พิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติที่ส  ำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน โดยเฉพำะ

อตัรำคิดลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 
• สอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส  ำหรบัผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้
ใชจ้  ำนวน 198 ลำ้นบำท โดยกลุม่บรษิัทไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดเก่ียวกบัภำษีเงินไดร้อกำรตัด
บญัชีไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 5 และขอ้ 26 ตำมล ำดับ สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชี 
จะสำมำรถรบัรูร้ำยกำรได้เมื่อมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำ กลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำ
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีมำใชป้ระโยชน์ในอนำคตได ้ซึ่งในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชนไ์ดน้ั้นต้องอำศัยดุลยพินิจของ ฝ่ำยบริหำร     
อย่ำงมำกในกำรจดัท ำแผนธุรกิจและประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ตำมแผนธุรกิจที่ได้
อนมุติัแลว้ ดงันัน้ จึงมีควำมเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่ำสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบขอ้มลูที่จ  ำเป็นและขอ้สมมติทำงดำ้น
เศรษฐกิจที่ส  ำคัญที่ใชใ้นกำรจัดท ำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกับแหล่งขอ้มูลทัง้ภำยนอกและ
ภำยในของกลุม่บรษิัท โดยขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัขอ้มลูและขอ้สมมติที่มีผลกระทบกบัอตัรำกำรเติบโตของ
รำยไดแ้ละอัตรำก ำไรขัน้ตน้โดยตรง นอกจำกนี ้ ขำ้พเจำ้ไดเ้ปรียบเทียบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอดีตกับ
ก ำไรทำงภำษีที่เกิดขึน้จริงเพื่อประเมินกำรใชด้ลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีดงักล่ำว 
ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตตำมขอ้มูลและขอ้สมมติดังกล่ำวข้ำงต้น  
และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ส  ำคัญต่อประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต
โดยเฉพำะอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว นอกจำกนี ้ ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรเปิดเผยข้อมูล 
เก่ียวกับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึก
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมลูที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้) ซึง่คำดว่ำจะถกูจดัเตรียมให้กบัข้ำพเจ้ำภำยหลงั
วนัที่ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีนี ้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้     
ควำมเชื่อมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมลูอื่นนัน้ 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนนัน้ 
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือ
ปรำกฏว่ำข้อมลูอื่นแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูล 
ที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเร่ืองดงักลำ่วให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลทรำบ เพื่อให้
มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน  
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถ
จัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต 
หรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้ มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ ม
บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรืขอ้ผิดพลำด 
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจำ้อยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือ     
ควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะ
สำมำรถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำก         
กำรใชง้บกำรเงินเหลำ่นี ้

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใช้ดุลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสัยเยี่ยง      
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปนีด้ว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน  
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และไดห้ลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำร
แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำ
จำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้        
ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตำม
ขอ้เท็จจรงิหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำม              
มีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกลุม่บรษิัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร  
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำร 
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เก่ียวกับเหตุกำรณ์  
หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัท  
ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ  
ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เ ก่ียวข้อง 
ในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบญัชี  
ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด 
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ 
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็น
ผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกบัผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลในเร่ืองต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำร
ควบคมุภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวข้อง  
กับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตผุลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร  
ที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทัง้หลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุด  
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำย  
เร่ืองเหล่ำนี ไ้ว้ในรำยงำนของผู้ สอบบัญชี  เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำว 
ต่อสำธำรณะหรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำน  
ของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดงักลำ่ว 
 
 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี ้
 
 
 
กรองแก้ว ลิมป์กิตติกลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภำพนัธ์ 2564 
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 173,216,375      45,071,575        4,476,979          1,796,355          
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 8 244,709,419      141,493,342      66,774,783        419,443,473      
สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา - รายได้ค้างรับ 140,135,434      189,115,089      10,008,661        128,582,303      
สินค้าคงเหลือ 9 8,091,579          16,339,225        -                         -                         
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 44,678,722        66,941,755        8,308,513          9,016,168          
คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 7,394,018          17,512,728        1,268,428          3,361,698          
สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 40,646,452        57,315,861        5,244,200          5,568,493          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 658,871,999      533,789,575      96,081,564        567,768,490      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 30.2 66,851,459        39,607,007        31,000               912,668             
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 10 -                         -                         3,545,293,155   3,225,225,288   
เงินลงทนุในบริษัทร่วม -                         882,569             -                         -                         
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย 7 -                         -                         602,272,627      623,500,000      
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 652,402,787      712,971,761      7,197,797          21,705,798        
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 12 2,040,791,362   2,282,813,234   9,240,918          56,454,717        
ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 13 529,015,998      592,853,734      -                         -                         
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 26 364,288,660      300,533,705      13,869,637        13,237,906        
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 93,866,817        79,324,735        27,294,132        20,495,886        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,747,217,083   4,008,986,745   4,205,199,266   3,961,532,263   
รวมสินทรัพย์ 4,406,089,082   4,542,776,320   4,301,280,830   4,529,300,753   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 14 155,023,106      185,870,778      15,000,000        19,226,996        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 15 497,294,213      358,355,579      165,170,882      151,636,370      
หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา - รายได้รับลว่งหน้า 124,386,648      72,611,160        128,000             408,538             
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่ไม่เก่ียวข้องกัน 16 215,000,000      -                         -                         -                         
สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 17 199,244,566      300,788,136      -                         -                         
   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและดอกเบีย้ค้างจา่ย 18 227,672,329      -                         -                         -                         
   หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 19.2 15,806,079        21,842,919        672,400             632,895             
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย 7 -                         -                         -                         48,514,400        
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 628,066             386,833             -                         -                         
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 25,087,198        37,533,855        5,556,151          13,591,697        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,460,142,205   977,389,260      186,527,433      234,010,896      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หนีส้ินระยะยาว - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 17 1,502,679,418   1,233,075,755   -                         -                         
   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและดอกเบีย้ค้างจา่ย 18 -                         212,180,000      -                         -                         
   หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 19.2 8,829,684          16,219,267        303,084             975,484             
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 26 3,679,004          5,834,091          -                         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 78,095,124        86,394,755        28,253,207        42,436,881        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,593,283,230   1,553,703,868   28,556,291        43,412,365        
รวมหนีสิ้น 3,053,425,435   2,531,093,128   215,083,724      277,423,261      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 21
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น (2562: 4,862,999,975 หุ้น)
         มลูคา่หุ้นละ 0.1 บาท 347,105,404      486,299,998      347,105,404      486,299,998      
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แล้ว
      หุ้นสามญั 3,471,054,038 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.1 บาท 347,105,404      347,105,404      347,105,404      347,105,404      
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,633,007,963   3,633,007,963   3,633,007,963   3,633,007,963   
สว่นต ่ากวา่ทนุจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน (152,365,167)     (152,365,167)     -                         -                         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 22 51,970,000        51,970,000        51,970,000        51,970,000        
   ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทนุ) (2,527,111,272)  (1,865,882,536)  54,113,739        219,794,125      
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 56,719               (2,152,472)         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,352,663,647   2,011,683,192   4,086,197,106   4,251,877,492   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,406,089,082   4,542,776,320   4,301,280,830   4,529,300,753   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 23 1,644,650,706  2,150,389,052   136,144,392    190,676,165    
รายได้เงินปันผล 7, 10 -                       -                        6,999,738        -                      
รายได้อ่ืน 7 47,633,604       33,363,948        109,039,954    185,560,904    
รวมรำยได้ 1,692,284,310  2,183,753,000   252,184,084    376,237,069    
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทนุขายและให้บริการ 1,729,152,234  1,963,107,585   108,417,804    189,557,687    
คา่ใช้จา่ยในการขายและให้บริการ 163,323,988     281,760,405      2,753,043        10,474,894      
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 342,076,809     493,693,125      145,430,764    233,906,955    
ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 9,782,039         (40,640)             12,196,797      (1,382,984)      
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 10 -                       -                        174,807,747    73,600,000      
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใชส่นิทรัพย์ทางการเงิน 11, 12 37,334,777       5,250,905          7,456,552        -                      
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,281,669,847  2,743,771,380   451,062,707    506,156,552    
ขำดทุนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (589,385,537)   (560,018,380)    (198,878,623)  (129,919,483)  
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (282,687)          807,594             -                      -                      
รายได้ทางการเงิน 194,515            589,970             36,198,690      18,697,674      
ต้นทนุทางการเงิน 24 (120,323,198)   (110,417,646)    (4,251,086)      (2,878,510)      
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้ (709,796,907)   (669,038,462)    (166,931,019)  (114,100,319)  
รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 26 48,302,858       52,849,774        (1,453,269)      130,359           
ขำดทุนส ำหรับปี (661,494,049)   (616,188,688)    (168,384,288)  (113,969,960)  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 2,209,191         (2,568,902)        -                      -                      
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 20 265,313            (10,715,056)      2,703,902        (4,731,566)      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 2,474,504         (13,283,958)      2,703,902        (4,731,566)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (659,019,545)   (629,472,646)    (165,680,386)  (118,701,526)  

ขำดทุนต่อหุ้น 27
ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน
   ขาดทนุสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.19)                (0.18)                 (0.05)               (0.03)               

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย 

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ขาดทนุกอ่นภาษี (709,796,907)   (669,038,462)    (166,931,019)  (114,100,319)  
รายการปรับกระทบยอดขาดทนุกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เสื่อมราคา 79,265,833       97,295,648        8,019,321        12,766,810      
   คา่ตดัจ าหน่าย 1,236,779,376  1,145,611,907   7,030,390        15,800,220      
   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตดัจ าหน่าย 63,837,737       81,503,301        -                      -                      
   ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 9,782,039         (40,640)             12,196,797      (1,382,984)      
   การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) (1,011,590)       850,660             -                      -                      
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                       -                        174,807,747    73,600,000      
   รายได้เงินปันผล -                       -                        (6,999,738)      -                      
   สว่นแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 282,687            (807,594)           -                      -                      
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (2,774,951)       1,836,899          (1,334,959)      (212,739)         
   ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (286)                 -                        (17,303)           -                      
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใชส่นิทรัพย์ทางการเงิน 37,334,777       5,250,905          7,456,552        -                      
   ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (5,607,738)       (5,968,307)        (127,585)         (3,939,517)      
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 34,290,140       21,930,184        (354,191)         13,793,889      
   รายได้ทางการเงิน (194,515)          (589,970)           (36,198,690)    (18,697,674)    
   ต้นทนุทางการเงิน 120,323,198     110,417,646      4,251,086        2,878,510        
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง
   ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 862,509,800     788,252,177      1,798,408        (19,493,804)    
สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (64,046,614)     109,900,937      363,618,181    (35,769,432)    
   สนิค้าคงเหลอื 9,259,235         (661,406)           -                      -                      
   คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 9,206,255         20,927,597        2,076,185        1,807,828        
   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 16,669,408       25,908,866        324,293           (2,123,245)      
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 119,121            2,341,745          132,921           (339,444)         
หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (179,025,929)   63,189,784        37,374,865      35,840,482      
   หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 39,328,831       20,640,702        (8,316,084)      1,571,030        
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 694,020,107     1,030,500,402   397,008,769    (18,506,585)    
   จา่ยภาษีเงินได้ (48,299,038)     (68,277,583)      (8,308,513)      (9,016,168)      
   รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย 38,534,917       69,822,934        -                      24,168,574      
   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (42,324,458)     -                        (11,125,581)    -                      
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 641,931,528     1,032,045,753   377,574,675    (3,354,179)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ขาดทนุกอ่นภาษี (709,796,907)   (669,038,462)    (166,931,019)  (114,100,319)  
รายการปรับกระทบยอดขาดทนุกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เสื่อมราคา 79,265,833       97,295,648        8,019,321        12,766,810      
   คา่ตดัจ าหน่าย 1,236,779,376  1,145,611,907   7,030,390        15,800,220      
   ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตดัจ าหน่าย 63,837,737       81,503,301        -                      -                      
   ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 9,782,039         (40,640)             12,196,797      (1,382,984)      
   การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) (1,011,590)       850,660             -                      -                      
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                       -                        174,807,747    73,600,000      
   รายได้เงินปันผล -                       -                        (6,999,738)      -                      
   สว่นแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 282,687            (807,594)           -                      -                      
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (2,774,951)       1,836,899          (1,334,959)      (212,739)         
   ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (286)                 -                        (17,303)           -                      
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใชส่นิทรัพย์ทางการเงิน 37,334,777       5,250,905          7,456,552        -                      
   ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (5,607,738)       (5,968,307)        (127,585)         (3,939,517)      
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 34,290,140       21,930,184        (354,191)         13,793,889      
   รายได้ทางการเงิน (194,515)          (589,970)           (36,198,690)    (18,697,674)    
   ต้นทนุทางการเงิน 120,323,198     110,417,646      4,251,086        2,878,510        
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง
   ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 862,509,800     788,252,177      1,798,408        (19,493,804)    
สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (64,046,614)     109,900,937      363,618,181    (35,769,432)    
   สนิค้าคงเหลอื 9,259,235         (661,406)           -                      -                      
   คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 9,206,255         20,927,597        2,076,185        1,807,828        
   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 16,669,408       25,908,866        324,293           (2,123,245)      
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 119,121            2,341,745          132,921           (339,444)         
หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (179,025,929)   63,189,784        37,374,865      35,840,482      
   หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 39,328,831       20,640,702        (8,316,084)      1,571,030        
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 694,020,107     1,030,500,402   397,008,769    (18,506,585)    
   จา่ยภาษีเงินได้ (48,299,038)     (68,277,583)      (8,308,513)      (9,016,168)      
   รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ย 38,534,917       69,822,934        -                      24,168,574      
   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (42,324,458)     -                        (11,125,581)    -                      
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 641,931,528     1,032,045,753   377,574,675    (3,354,179)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย้ 194,515            589,970             95,725,348      17,766,810      
เงินสดรับจากเงินปันผล 599,882            -                        6,999,738        -                      
เงินให้กู้ยมืแกบ่ริษัทยอ่ยลดลง -                       -                        57,000,000      1,382,984        
เงินให้กู้ยมืแกบ่ริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ -                       -                        -                      (4,250,000)      
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัลดลง 1,059,020         24,029,872        881,668           211,793           
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัเพ่ิมขึน้ (28,303,472)     (1,039,520)        -                      (862,168)         
เงินสดจา่ยเพ่ิมทนุในบริษัทยอ่ย -                       -                        (625,000,000)  -                      
เงินสดรับคืนทนุจากบริษัทยอ่ย -                       -                        55,052,723      -                      
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม -                       (74,975)             -                      -                      
ซือ้และจา่ยช าระเจ้าหนีค้า่ซือ้อปุกรณ์ (59,966,611)     (45,411,889)      (561,722)         (2,601,839)      
ซือ้และจา่ยช าระเจ้าหนีค้า่ซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (672,331,924)   (990,333,621)    (1,590,596)      (4,681,633)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 21,503,802       1,943,723          3,438,515        260,597           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -                       -                        40,981,308      -                      
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (737,244,788)   (1,010,296,440) (367,073,018)  7,226,544        
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
จา่ยดอกเบีย้ (102,877,652)   (95,404,597)      (1,452,498)      (1,537,775)      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคารลดลง (30,847,672)     (35,986,008)      (4,226,996)      (8,758,775)      
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากบคุคลที่ไม่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ 215,000,000     -                        -                      -                      
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 250,000,000     200,000,000      -                      -                      
จา่ยคา่ธรรมเนียมในการกู้ยมืเงิน (7,000,000)       -                        -                      -                      
ช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร (76,078,408)     (109,597,251)    -                      -                      
จา่ยช าระเงินต้นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (26,938,084)     (24,642,120)      (2,132,224)      (562,271)         
เงินสดรับจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั -                       60,072               -                      60,072             
จา่ยเงินปันผล (9,315)              (5,133)               (9,315)             (5,133)             
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 221,248,869     (65,575,037)      (7,821,033)      (10,803,882)    
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 2,209,191         (2,568,902)        -                      -                      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 128,144,800     (46,394,626)      2,680,624        (6,931,517)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 45,071,575       91,466,201        1,796,355        8,727,872        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 173,216,375     45,071,575        4,476,979        1,796,355        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเ่งินสด
   ซือ้อปุกรณ์โดยยงัไม่ได้จา่ยช าระ 541,490            17,287,642        222,683           22,308             
   ซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยยงัไม่ได้จา่ยช าระ 359,522,538     19,086,957        -                      -                      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหำชนซึ่งจดัตัง้และมีภมูิล  ำเนำในประเทศไทย โดยได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบรษิัทกบักระทรวงพำณิชยต์ำมมติของที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัที่ 10 สิงหำคม 2563 
จำกเดิม “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)” เป็น “บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน)” เมื่อวันที่          
20 สิงหำคม 2563 

 เม่ือวันที่  29 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ 
เป็นอยู่ที่เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชยัพฤกษ ์ต ำบลบำงพลบั อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

 ธุรกิจหลกัของกลุม่บรษิัทมีดงัต่อไปนี ้

ก) ธุรกิจสื่อ ประกอบดว้ย ทีวี ออนไลน ์และวีดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมำชิก 

ข) ธุรกิจใหบ้รกิำรขอ้มลูและควำมบนัเทิง ประกอบดว้ย ภำพยนตร ์บนัเทิง กำรพำณิชย ์และกำรจดัสรรขอ้มลู 
1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำใหเ้ศรษฐกิจชะลอตัว และมีผลกระทบต่อ
กิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบรษิัท ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบรษิัทติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณด์งักลำ่วและ
ปรบัแผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณปั์จจุบัน และไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกับมลูค่ำของสินทรพัย ์ประมำณกำรหนีส้ิน และหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยใชป้ระมำณกำรและ
ดลุยพินิจในกรณีต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณม์ีกำรเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑใ์นกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
2.1 งบกำรเงินนี ้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี  

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญัติกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเ งินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เ ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน  
ฉบบัภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนีไ้ดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนี ไ้ ด้จัดท ำขึ น้ โดยรวมงบกำร เงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเ รียกว่ำ  
“กลุม่บริษัท”) โดยมีรำยละเอียดของบริษัทย่อยดงัต่อไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ อตัรำร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั  

(เดมิชื่อ “บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ 
จ ำกดั”) 

ผลิต จ ำหน่ำย และบริกำรข้อมลูสำระบนัเทิง 
และหนงัสือทัว่ไป รวมทัง้ให้บริกำรออกแบบ
และจดัท ำธุรกิจออนไลน์ 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ช้อปปิง้ จ ำกดั  
(เดมิชื่อ “บริษัท โมโน ทรำเวล 
จ ำกดั”) 

เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำแบบครบวงจร 
ในรูปแบบออนไลน์และทีวี รวมถงึผลิต 
และให้บริกำรข้อมลู 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั ให้บริกำรพืน้ที่ ผลิต รับจ้ำงผลิตรำยกำร 
ส่ือโทรทศัน์และส่ืออื่น ๆ รวมทัง้ให้บริกำร
ข้อมลูสำระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ ำกดั ผลิต รับจ้ำงผลิต และให้บริกำรซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise Software  
และ Digital Content 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน มิวสิค จ ำกดั** ผลิต จ ำหน่ำยและบริกำรข้อมลูสำระบนัเทิง 
รวมถงึกำรจดักจิกรรมต่ำง ๆ  
ที่เก่ียวกบัควำมบนัเทิงผ่ำนส่ือทกุประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ จ ำกดั*** ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักจิกำรกระจำยเสียง 
และกิจกำรสถำนวีิทยกุระจำยเสยีง  
รวมทัง้ให้บริกำรจดักจิกรรม 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ ำกดั* ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักจิกำรกระจำยเสียง 
และกิจกำรสถำนวีิทยกุระจำยเสยีง 

ไทย - 100 

บริษัท โมโน ทำเลนท์ สตดูิโอ จ ำกดั** ให้บริกำรนกัแสดง ศิลปิน และข้อมลูสำระบนัเทิง
ผ่ำนส่ือทกุประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท ที โมเมนต์ จ ำกดั** ผลิต รับจ้ำงผลิต และจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 
รวมถงึให้บริกำรข้อมลูสำระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เพลย์ จ ำกดั* ให้บริกำรซอฟต์แวร์เกมประเภทต่ำง ๆ  
เพื่อควำมบนัเทิงผ่ำนช่องทำงบนโทรศพัท์มือถือ
และเว็บไซต ์

ไทย - 100 

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกจิ จัดต้ังขึน้
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถอืหุน้

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)
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  จดัตัง้ขึน้ อตัรำร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท โมโน แอสโทร จ ำกดั* ให้บริกำรพยำกรณ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
จำกนกัพยำกรณ์และนกัโหรำศำสตร์ 

ไทย - 100 

PT Mono Technology Indonesia  
(ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน  
ไซเบ้อร์ จ ำกดั ร้อยละ 1)** 

ให้บริกำรข้อมลูและสำระบนัเทิง 
ผ่ำนช่องทำงตำ่ง ๆ 

อินโดนีเซีย 99 99 

Mono Technology Hong Kong 
Limited** 

ให้บริกำรข้อมลูและสำระบนัเทิง 
ผ่ำนช่องทำงตำ่ง ๆ 

ฮ่องกง 100 100 

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย     
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั 
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ำกดั  

(เดมิชื่อ “บริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกดั”) 
ผลิต รับจ้ำงผลิต และจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ 
รำยกำรโทรทศัน์ รวมถงึให้บริกำร 
ข้อมลูสำระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั 
บริษัท โมโน สปอร์ต 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั* 

จดักำรแข่งขนักีฬำ และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กบักำรแขง่ขนักีฬำทกุประเภท รวมถงึจดักำร
ทีมกีฬำหรือสโมสรกีฬำ 

ไทย - 100 

บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักจิกำรกระจำยเสียง 
และกิจกำรโทรทศัน์ 

ไทย 100 100 

* เลิกกิจกำรและเสร็จกำรช ำระบญัชีแล้ว 
** เลิกกิจกำรและอยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี 
*** มีมติให้เลิกกิจกำร 

 เม่ือวนัที่ 29 มิถนุำยน 2563 บริษัทย่อยสำมแห่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์จำก
เดิม “บริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกดั” “บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จ ำกดั” และ “บริษัท โมโน ทรำเวล จ ำกดั” เป็น 
“บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ำกดั” “บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั” และ “บริษัท โมโน ช้อปปิง้ จ ำกดั” ตำมล ำดบั 

  

ช่ือบรษัิท ลกัษณะธรุกจิ จัดต้ังขึน้
ในประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถอืหุน้

2563
(ร้อยละ)

2562
(ร้อยละ)
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 เมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท โมโน มิวสิค จ ำกัด, บริษัท โมโน เรดิโอ 
บรอดคำซท ์จ ำกัด, บริษัท โมโน ทำเลนท ์สตูดิโอ จ ำกัด, บริษัท ที โมเมนต ์จ ำกัด, บริษัท โมโน เพลย ์
จ ำกดั, บรษิัท โมโน แอสโทร จ ำกดั และบรษิัท โมโน สปอรต์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั ไดอ้นมุตัิใหม้ีกำร
เลิกกิจกำรของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชยแ์ล้วในวัน
เดียวกัน ต่อมำบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท ์จ ำกัด, บริษัท โมโน เพลย ์จ ำกัด, บริษัท โมโน แอสโทร 
จ ำกดั และบรษิัท โมโน สปอรต์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็กำรช ำระบญัชีกับกระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 28 ธันวำคม 2563 และเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 Mono Technology Hong 
Kong Limited ก็ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรแลว้เช่นกันตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยใน
วนัเดียวกนั นอกจำกนีเ้ม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีมติใหเ้ลิกกิจกำร
ของบริษัท โมโน เรดิโอ จ ำกัด กำรเลิกกิจกำรของบรษิัทย่อยเหลำ่นีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่อกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษิัทแต่อย่ำงใด 

ข) กลุม่บรษิัทจะถือว่ำมีกำรควบคมุกิจกำรที่เขำ้ไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได ้หำกกลุม่บรษิัทมีสิทธิไดร้บัหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทนุ และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่สง่ผล
กระทบอย่ำงมีนยัส  ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้

ค) กลุ่มบริษัทน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่ กลุ่มบริษัท 
มีอ ำนำจในกำรควบคมุบรษิัทย่อยจนถึงวนัที่กลุม่บรษิัทสิน้สดุกำรควบคมุบรษิัทย่อยนัน้ 

ง) งบกำรเงินของบรษิัทย่อยไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิัทฯ 

จ) สินทรัพย์และหนี ้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท  
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำ  
เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำว  
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบรษิัทในกลุ่มและรำยกำรคำ้ระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
นีแ้ลว้ 

2.3 บรษิัทฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตำมวิธีรำคำทนุ 
  

156 รายงานประจ�าปี 2563
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 เมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท โมโน มิวสิค จ ำกัด, บริษัท โมโน เรดิโอ 
บรอดคำซท ์จ ำกัด, บริษัท โมโน ทำเลนท ์สตูดิโอ จ ำกัด, บริษัท ที โมเมนต ์จ ำกัด, บริษัท โมโน เพลย ์
จ ำกดั, บรษิัท โมโน แอสโทร จ ำกดั และบรษิัท โมโน สปอรต์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั ไดอ้นมุตัิใหม้ีกำร
เลิกกิจกำรของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชย์แลว้ในวัน
เดียวกัน ต่อมำบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท ์จ ำกัด, บริษัท โมโน เพลย ์จ ำกัด, บริษัท โมโน แอสโทร 
จ ำกดั และบรษิัท โมโน สปอรต์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็กำรช ำระบญัชีกับกระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 28 ธันวำคม 2563 และเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 Mono Technology Hong 
Kong Limited ก็ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรแลว้เช่นกันตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยใน
วนัเดียวกนั นอกจำกนีเ้ม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีมติใหเ้ลิกกิจกำร
ของบริษัท โมโน เรดิโอ จ ำกัด กำรเลิกกิจกำรของบรษิัทย่อยเหลำ่นีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่อกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษิัทแต่อย่ำงใด 

ข) กลุม่บรษิัทจะถือว่ำมีกำรควบคมุกิจกำรที่เขำ้ไปลงทนุหรือบริษัทย่อยได ้หำกกลุม่บรษิัทมีสิทธิไดร้บัหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทนุ และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่สง่ผล
กระทบอย่ำงมีนยัส  ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้

ค) กลุ่มบริษัทน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่ กลุ่มบริษัท 
มีอ ำนำจในกำรควบคมุบรษิัทย่อยจนถึงวนัที่กลุม่บรษิัทสิน้สดุกำรควบคมุบรษิัทย่อยนัน้ 

ง) งบกำรเงินของบรษิัทย่อยไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิัทฯ 

จ) สินทรัพย์และหนี ้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท  
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำ  
เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำว  
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบรษิัทในกลุ่มและรำยกำรคำ้ระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
นีแ้ลว้ 

2.3 บรษิัทฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตำมวิธีรำคำทนุ 
  

157บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้  ำหรบังบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงกำร
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซึ่งไดมี้กำร
เปลี่ยนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำร
ดอ้ยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และหลักกำร
เก่ียวกบักำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกลุม่นีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุม่บรษิัท 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  17 เ ร่ือง สัญญำเช่ำ  
และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่ เ ก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับนี ไ้ด้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับ รู้รำยกำร  
กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยข้อมูล ของสญัญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้ เช่ำรับรู้สินทรัพย์และ
หนีส้ินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนัน้มี     
มลูค่ำต ่ำ 

 กำรบัญชีส ำหรับผู้ ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ ให้เช่ำ
ยงัคงต้องจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำกำรเงิน 

 ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยู่ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 4 

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่ วครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือก
เพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีในช่วงเวลำที่ยังมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวไ ด้ประกำศลงในรำชกิจจำนุ เบกษำเมื่อวันที่  22 เมษำยน 2563  
และมีผลบังคับใ ช้ส ำห รับกำรจัดท ำงบกำร เงินของกลุ่มบ ริ ษัทที่มี รอบระยะเวลำรำยงำนสิ น้สุด  
ภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 กลุม่บริษัทเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีดงัต่อไปนี ้
- เลื อกที่ จะ ไม่น ำ ข้อมูล ที่ เ ก่ี ยวกับสถำนกำรณ์  COVID-19 มำเ ป็น ข้อมูล ในกำรประมำณกำร 

ควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึน้ในอนำคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้  
รอกำรตดับญัชี 

- เลือกที่จะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งชีข้องกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัที่ 36 เร่ือง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

- เลือกที่จะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพิจำรณำเป็นเหตุกำรณ์ที่มีผลท ำให้เกิดภำระผูกพัน 
ในปัจจบุนัซึง่เป็นผลจำกเหตกุำรณ์ในอดีตในกำรประมำณกำรหนีส้ิน 

 กลุม่บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักลำ่วต่องบกำรเงิน และจะพิจำรณำบนัทกึผลกระทบตอ่
งบกำรเงินภำยหลงัสิน้สดุมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวดงักลำ่ว 

  

159บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที ่1 มกรำคม 2564 

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใชส้  ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่        
1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หำ     
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกับ
วิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบตัิทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

 ปัจจบุนัฝ่ำยบรหิำรของกลุม่บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำมำตรฐำน
กลุม่ดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิ 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง        
กำรเงนิใหม่มำถือปฏิบัติ 

 ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 3 กลุ่มบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เครื่องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปีปัจจุบัน       
โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ลือกปรบัผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรบัปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 
และไม่ปรบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563  
แต่มีผลกระทบต่อสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำน 
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 1 มกรำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำน 
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 1 มกรำคม 2563 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 713 10 723 22 2 24 
หนีส้ินหมุนเวียน       
ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำท่ี
ถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยในหน่ึงปี 22 5 27 1 1 2 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ
จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 16 5 21 1 1 2 
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4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง        
กำรเงนิใหม่มำถือปฏิบัติ 
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และไม่ปรบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วันที่  1 มกรำคม 2563  
แต่มีผลกระทบต่อสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำน 
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 1 มกรำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำน 
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 16 1 มกรำคม 2563 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 713 10 723 22 2 24 
หนีส้ินหมุนเวียน       
ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำท่ี
ถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยในหน่ึงปี 22 5 27 1 1 2 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ
จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 16 5 21 1 1 2 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31  
ธนัวำคม  

2562

ผลกระทบ
จำกมำตรฐำน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ 
ฉบับที ่16

1  
มกรำคม  

2563

31  
ธนัวำคม 

2562

ผลกระทบ
จำกมำตรฐำน
กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ 
ฉบับที ่16

1  
มกรำคม  

2563
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 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติครัง้แรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ส ำหรับสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมลูค่ำปัจจบุนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่
เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพิ่มของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสญัญำเช่ำที่
เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษัทรับรู้มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ด้วยมลูค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัที่น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรที่เปิดเผย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 662 42 

หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมลูค่ำต ่ำ (18) (2) 
หกั: สทิธิเลือกในกำรยกเลิกอำยสุญัญำเช่ำ (9) (9) 
หกั: สญัญำที่พจิำรณำเป็นสญัญำบริกำร (624) (28) 
หกั: ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (1) (1) 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำและสนิทรัพย์สทิธิกำรใช้ - พืน้ทีใ่นอำคำรเพิ่มขึน้
จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่16  
มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 10 2 

หนีส้ินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 38 2 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 48 4 
ประกอบด้วย   
สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 27 2 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยในหนึ่งปี 21 2 

 48 4 
อตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยืมสว่นเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (ร้อยละต่อปี) 6 6 
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 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติครัง้แรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ส ำหรับสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมลูค่ำปัจจบุนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่
เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพิ่มของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสญัญำเช่ำที่
เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษัทรับรู้มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ด้วยมลูค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัที่น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรที่เปิดเผย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 662 42 

หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมลูค่ำต ่ำ (18) (2) 
หกั: สทิธิเลือกในกำรยกเลิกอำยสุญัญำเช่ำ (9) (9) 
หกั: สญัญำที่พจิำรณำเป็นสญัญำบริกำร (624) (28) 
หกั: ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (1) (1) 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำและสนิทรัพย์สทิธิกำรใช้ - พืน้ทีใ่นอำคำรเพิ่มขึน้
จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่16  
มำถือปฏิบตัิครัง้แรก 10 2 

หนีส้ินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 38 2 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 48 4 
ประกอบด้วย   
สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 27 2 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระ 
ภำยในหนึ่งปี 21 2 

 48 4 
อตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยืมสว่นเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (ร้อยละต่อปี) 6 6 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร

161บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 
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5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 รำยไดค้่ำโฆษณำและค่ำบรกิำรรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ลอดช่วงเวลำที่ใหบ้รกิำรตำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน ซึ่งค ำนวณ

โดยกำรเปรียบเทียบกำรใหบ้รกิำรที่เกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวดกบังำนบรกิำรทัง้หมดตำมสญัญำ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชส้ิทธิที่คิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงที่ ซึ่งผูใ้ชส้ิทธิไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และผูใ้หส้ิทธิไม่มี
ขอ้ผกูพนัภำยหลงักำรใหใ้ชส้ิทธิถือเป็นรำยไดท้ัง้จ ำนวนเม่ือผูใ้ชส้ิทธิสำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำมสญัญำ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทไดโ้อนอ ำนำจกำรควบคมุในสินคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้แลว้ กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมลูค่ำที่จะไดร้บัส  ำหรบัสินคำ้ที่ไดส้่งมอบหลงัจำกหกัประมำณ
กำรสินคำ้รบัคืนและสว่นลด โดยไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

 รำยไดท้ี่รบัรูแ้ลว้แต่ยังไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสัญญำ – รำยได ้     
ค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี ้กำรค้ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิที่จะได้รับช ำระ  
โดยปรำศจำกเงื่อนไข 

 จ ำนวนเงินที่กิจกำรไดร้บัหรือมีสิทธิไดร้บัจำกลกูคำ้แต่ยงัมีภำระที่ตอ้งโอนสินคำ้หรือบรกิำรให้แก่ลกูคำ้แสดงไว้
เป็น “หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำ - รำยไดร้บัล่วงหนำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดป้ฏิบตัิ
ตำมภำระที่ระบไุวใ้นสญัญำเสรจ็สิน้ 

 รายไดท้างการเงนิ 

 รำยไดท้ำงกำรเงินคือรำยไดด้อกเบีย้จำกตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่ง ถือเป็นรำยไดต้ำม
เกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี ้ยจำกหนี ้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอ กเบีย้ 
ที่แทจ้รงิ และรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

 รายไดเ้งนิปันผล 

 เงินปันผลรบัถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรบัเงินปันผล 
5.2 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี           
สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมเดือนนบัจำกวันที่ไดม้ำ  และไม่มีขอ้จ ำกัดใน
กำรเบิกใช ้

 

 

 

162 รายงานประจ�าปี 2563
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5.3 สินค้ำคงเหลือ 

 ของที่ระลึกแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแลว้แต่รำคำใด       
จะต ่ำกว่ำ 

 หนังสือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเฉพำะเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ     
โดยสินคำ้ที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนเดิม (ตำมวิธีถัวเฉลี่ย) หกัดว้ยตน้ทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ในกำรรบัคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงที่อำจเกิดขึน้ในมลูค่ำของสินคำ้ที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน 

5.4 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทนุในบรษิัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมลูค่ำตำมวิธีสว่นไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวิธีรำคำทนุ 
หกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(ถำ้ม)ี 

 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน  
จะถกูบนัทกึในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุ 

5.5 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม  
และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(ถำ้ม)ี 

 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอปุกรณค์ ำนวณจำกรำคำทนุโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ
ดงันี ้

  อำยกุำรใหป้ระโยชน ์
 อำคำร 40 ปี 
 สว่นปรบัปรุงที่ดิน 20 ปี 
 สว่นปรบัปรุงอำคำรและสินทรพัยเ์ช่ำ 10 ปี 
 อปุกรณ ์เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  ำนกังำน 5 ปี 
 คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ 5 ปี 
 ยำนพำหนะ 5 ปี 

  

ค่ำเสื่อมรำคำรับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินและ
สินทรพัยร์ะหว่ำงติดตัง้ 

 กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุน  
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู ้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้น  
ออกจำกบญัชี 

163บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

อำยุกำรให้ประโยชน์
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5.6 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรือกำรผลิตสินทรัพยท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร   
แปลงสภำพใหพ้รอ้มใชห้รือขำยไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัยจ์นกว่ำสินทรพัยน์ั้น  จะอยู่ในสภำพ
พรอ้มที่จะใชไ้ดต้ำมที่มุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอื่นถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืม
ประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอื่นที่เกิดขึน้จำกกำรกูย้ืมนัน้ 

5.7 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 กลุ่มบริษัทบันทึกตน้ทุนเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนและตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีตำม
รำคำทนุ โดยตน้ทนุกำรไดร้บัใบอนญุำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีวดัมลูค่ำเทียบเท่ำเงินสดดว้ยมลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวน
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 กลุ่มบริษัทตัดจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนและตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีซึ่งมีอำยุกำรให้
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ดอ้ยค่ำของสินทรพัยด์งักล่ำวเมื่อมีขอ้บ่งชีว่้ำ สินทรพัยน์ัน้เกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำร
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 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอำยกุำรใหป้ระโยชนจ์ ำกดัมีดงันี ้

 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน ์
 ตน้ทนุกำรไดร้บัใบอนญุำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ี ตำมอำยสุญัญำ 
 ตน้ทนุเว็บไซต ์ 5, 10 ปี 
 ลิขสิทธิ์ภำพยนตร ์เพลงและวิดีโอ 5, 10 ปี หรือตำมอำยสุญัญำ 
 ลิขสิทธิ์อ่ืน ๆ 3, 5, 10 ปี หรือตำมอำยสุญัญำ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5, 10, 20 ปี หรือตำมอำยสุญัญำ 

  

164 รายงานประจ�าปี 2563

อำยุกำรให้ประโยชน์



 

12 

5.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุม่บริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคมุกลุม่บรษิัท หรือถกู
กลุม่บรษิัทควบคมุ ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบักลุม่บรษิัท 

 นอกจำกนีบุ้คคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งท ำใหม้ีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือ
พนกังำนของกลุม่บรษิัทที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษิัท 

5.9 สัญญำเช่ำ 

 นโยบายการบญัชีทีถ่ือปฏิบตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำส  ำหรับสัญญำเช่ำทุกสัญญำ ณ วันที่
สินทรพัยท์ี่เช่ำพรอ้มใชง้ำน (วันที่สญัญำเช่ำเริ่มมีผล) ยกเวน้สญัญำเช่ำที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือน หรือสญัญำเช่ำ
สินทรพัยท์ี่มีมลูค่ำต ่ำ กลุม่บรษิัทจะบนัทกึค่ำเช่ำเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรพัยส์ิทธิกำรใชว้ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ และปรบัปรุงดว้ย
กำรวดัมลูค่ำของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำใหม่ (ถำ้ม)ี รำคำทนุของสินทรพัยส์ิทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของ
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูค่ำเริ่มแรก ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรก และจ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระในวนัที่สญัญำ
เช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวนัที่สญัญำเช่ำเริ่มมีผล 

 ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร     
ใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณของสินทรพัยห์ำกมีกำรโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรพัย์ที่เช่ำใหแ้ก่กลุ่มบริษัทเมื่อ
สิน้สดุอำยสุญัญำเช่ำ ดงันี ้

 

 พืน้ที่ในอำคำร ตำมอำยสุญัญำเช่ำ 
 อปุกรณ ์เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  ำนกังำน 5 ปี 
 คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ 5 ปี 
 ยำนพำหนะ 5 ปี 

 สินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นสว่นหนึ่งของที่ดิน อำคำรและอปุกรณใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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165บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

พ้ืนทีใ่นอำคำร ตำมอำยุสัญญำเช่ำ
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 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ตำมนยัของสญัญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยืมสว่นเพิ่มของกลุม่บริษัท หลงัจำกวนัที่
สญัญำเช่ำเร่ิมมีผลมลูค่ำตำมบญัชีของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำจะเพิ่มขึน้จำกดอกเบีย้ของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
และลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ และจะถกูวดัมลูค่ำใหม่เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ 

 นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ผู้ เ ช่ำ  
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ ำยุติธรรมของสินทรัพย์ 
ที่เช่ำหรือมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผกูพนัตำม
สญัญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไร
หรือขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ 

 สัญญำเช่ำพืน้ที่ ในอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ 
ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้ เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่ จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้  
เป็นค่ำใช้จ่ำยในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

5.10 เงนิตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำ ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนัน้ 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหนีส้ินที่เป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทนุที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนรับรู้ในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุ 

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 
หำกมีข้อบ่งชีว่้ำ สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำ 
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง
มูลค่ำยุ ติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์ห รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำค ำใด 
จะสงูกว่ำ 

 กลุม่บริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุ 
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5.12 ผลประโยชนข์องพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 กลุม่บรษิัทรบัรูเ้งินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงนิ 

 กลุม่บรษิัทและพนกังำนไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังำนจ่ำยสะสมและเงิน
ที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรพัยข์องกลุ่ม
บรษิัท เงินที่กลุม่บรษิัทจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎห มำยแรงงำน  
ซึ่งกลุม่บรษิัทถือว่ำเงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนส ำหรบัพนกังำน 

 กลุม่บรษิัทค ำนวณหนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี่ยวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำว
ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออก
จำกงำนของพนกังำนจะรบัรูท้นัทีในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรบัรูท้ั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทันทีที่มีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร 
หรือเมื่อกิจกำรรบัรูต้น้ทนุกำรปรบัโครงสรำ้งที่เก่ียวขอ้ง 

5.13 ประมำณกำรหนีส้ิน 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี ้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ได้เกิดขึ ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป  
เพื่อปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และกลุม่บรษิัทสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ 

5.14 ภำษีเงนิได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ  
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ิน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำภำษีที่มี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 กลุ่มบริษัทรับรูห้นีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส  ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษี  
ที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก ำไรท ำงภำษีในอนำคต 
เพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 กลุม่บรษิัทจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน และ
จะท ำกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือบำงสว่นมำใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกับ
รำยกำรที่ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้ 

5.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 นโยบายการบญัชีทีถ่ือปฏิบตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

 กลุม่บรษิัทรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์ำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมบวกตน้ทนุกำรท ำรำยกำร ยกเวน้
ลกูหนีก้ำรคำ้ที่กลุ่มบริษัทรบัรูด้ว้ยรำคำของรำยกำรตำมที่กล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเรื่องกำรรบัรูร้ำยได้ และ
จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
และตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ผลก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึน้จำกกำรตดัรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินรบัรูใ้นสว่นของก ำไรหรือขำดทุน กลุ่มบริษัทจะตดัรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงิน
ออกจำกบญัชีเมื่อสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สดุลง หรือเมื่อกลุม่บรษัิทโอนสิทธิที่จะไดร้บั
กระแสเงินสด ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมด หรือกำรควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ 

 กลุม่บรษิัทรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกส ำหรบัหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทนุกำรท ำรำยกำร และจดั
ประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ซึ่ง
ค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริงนั้นดว้ย ผลก ำไรและขำดทุนที่
เกิดขึน้จำกกำรตดัรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงรบัรูใ้นส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน โดยค่ำตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงิน ทั้งนีก้ลุ่ม
บริษัทจะตัดรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินเมื่อมีกำรปฏิบตัิตำม กำรยกเลิก หรือกำรสิน้สดุลงของภำระผูกพนัของ
หนีส้ินนัน้แลว้ 

 สินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เมื่อกิจกำรมีสิทธิบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยในกำรหักกลบจ ำนวนเงินที่รับรู ้ และมีควำมตั้งใจที่จะช ำระ 
ดว้ยยอดสทุธิ หรือจะรบัสินทรพัยพ์รอ้มช ำระหนีส้ิน 
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 กำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

 กลุ่มบริษัทพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตและกำรผิดสัญญำจำกกำรค้ำงช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ  
และข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอื่น และ รับรู ้ค่ำเผื่ อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น  
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดที่จะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำ 
กับกระแสเงินสดทัง้หมดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะไดร้บัช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริงโดยประมำณ
ของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วันที่ไดม้ำ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส  ำหรับลูกหนีก้ำรคำ้และสินทรัพยท์ี่เกิดจำกสัญญำ โดยอำ้งอิงจำกข้อมูลผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูกำรคำดกำรณไ์ปในอนำคตเก่ียวกับลูกหนีน้ั้น
และสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

 นโยบายการบญัชีทีถ่ือปฏิบตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 
 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหนี ้กำรค้ำและลูกหนี ้อื่นแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี ้ 
สงสยัจะสญูส ำหรบัผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินจำกลกูหนีไ้ม่ได ้ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณก์ำรเก็บเงินและกำรวิเครำะหอ์ำยหุนี ้

5.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มลูค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรขำยสินทรพัยห์รือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ิน
ใหผู้อ้ื่นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย  (ผูร้่วมในตลำด) ณ วนัที่
วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณี
ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำย
ในตลำดที่มีสภำพคลอ่งได ้กลุม่บรษิัทจะประมำณมลูค่ำยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำที่ เหมำะสมกับ
แต่ละสถำนกำรณ ์และพยำยำมใชข้อ้มูลที่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่จะวัดมูลค่ำ
ยตุิธรรมนัน้ใหม้ำกที่สดุ 

 ล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุติธรรมที่ใชว้ดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูที่น  ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่ำงเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคลอ่ง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นที่สำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีส้ิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้ 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของ
มูลค่ ำยุติ ธ ร รมส ำหรับสินทรัพย์และหนี ้สินที่ ถื ออยู่  ณ  วัน สิ ้น รอบระยะเวลำรำยงำนที่ มี กำรวัด  
มลูค่ำยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ ำ 
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6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้่งผลกระทบต่อ
จ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว ้กำรใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส  ำคญัมีดงันี  ้

 รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ 

 การระบุภาระทีต้่องปฏิบัติ 

 ในกำรระบุภำระที่ต้องปฏิบัติในกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ 
ดลุยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสญัญำที่ท  ำกับลกูคำ้เพื่อพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำรแต่
ละรำยกำรถือเป็นภำระที่แยกจำกกันหรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบนัทึกสินค้ำหรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำก
กนั ก็ต่อเมื่อสินคำ้หรือบรกิำรดงักลำ่วสำมำรถแยกจำกสินคำ้หรือบรกิำรอื่นในสญัญำ และลกูคำ้ไดร้บัประโยชน์
จำกสินคำ้หรือบรกิำรนัน้ ซึ่งกิจกำรจะปันสว่นรำยไดจ้ำกสญัญำใหก้บัสินคำ้หรือบรกิำรแต่ละรำยกำรโดยอำ้งอิง
กบัรำคำขำยแบบเอกเทศ 

 การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

 ในกำรก ำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู ้รำยได้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร พิจำรณำว่ำ  
ภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ ้นตลอดช่วงเวลำหนึ่งหรือเสร็จสิ ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ทั้งนี ้ กำรประเมินว่ำ  
ภำระที่ตอ้งปฏิบตัินัน้เสร็จสิน้ตลอดช่วงเวลำจะพิจำรณำจำกกำรไดร้บัและใชป้ระโยชนข์องลกูคำ้ ลกัษณะของ
สินทรัพย์ที่ เกิดขึ ้นจำกกำรปฏิบัติงำนรวมถึงสิทธิของกิจกำรในกำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบัติ งำน  
ที่ เสร็จสิ ้นถึงปัจจุบัน นอกจำกนั้นในกำรค ำนวณรำยได้ที่รับรู ้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง  ฝ่ำยบริหำรต้องใช ้
ดุลยพินิจในกำรวัดระดับขั้นควำมส ำ เร็จของงำนเพื่ อให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติ งำนของกิจกำร  
ตำมภำระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิน้ และในกรณีที่ กิจกำรจะรับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง  ฝ่ำยบริหำร 
ตอ้งใชด้ลุยพินิจในกำรประเมินว่ำภำระที่ตอ้งปฏิบตัินั้นไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำและสินทรัพยท์ีเ่กิดจำกสัญญำ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้และสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเ ป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น 
จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณก์ำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีท้ี่คงคำ้ง และสภำวะเศรษฐกิจที่
คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็นต้น  ทั้งนี ้ข้อมูลผลขำดทุน 
ดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณใ์นอดีตและกำรคำดกำรณส์ภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำร
ผิดสญัญำของลกูคำ้ที่เกิดขึน้จรงิในอนำคต 
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 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน        
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของสินทรพัย ์และ
ตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

 ในกำรประเมินค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ  
ในกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่ำว  ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับที่ดิน อำคำร  
และอุปกรณ์ ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ซึ่งกลุ่มบริษัท  
ไดบ้นัทกึไวใ้นงบกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัท ใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุด 
ซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย  โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลที่ มีอยู่ เ ก่ียวกับธุ รกรรมกำรขำยที่มีผลผูกพัน 
ส ำหรบัสินทรพัยท์ี่คลำ้ยคลึงกัน ซึ่งผูซ้ือ้กับผูข้ำยมีควำมรอบรูแ้ละเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน และสำมำรถต่อรอง
รำคำกันไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ โดยไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกัน หรืออำ้งอิงจำกรำคำ
ตลำดที่สำมำรถสงัเกตไดห้กัดว้ยตน้ทนุสว่นเพิ่มในกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยน์ัน้ 

 ในกำรประเมินมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัย ์กลุ่มบริษัทใชแ้บบจ ำลองกำรคิดลดกระแสเงินสด โดยกำรประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสินทรพัย์ ซึ่งใชข้อ้มลูงบประมำณในช่วง 5 ปีขำ้งหนำ้ 
และไม่รวมถึงกำรปรบัโครงสรำ้งใด ๆ ที่กิจกำรยงัไม่ไดม้ีผลผูกพนัหรือกำรลงทุนในอนำคตที่ส  ำคญัซึ่งจะท ำให้
สินทรพัยน์ั้นดีขึน้ และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน โดยใชอ้ัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะทอ้นถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจบุนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรพัยท์ี่
ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ทัง้นีอ้ัตรำคิดลดที่ใช้ในแบบจ ำลองดังกล่ำว กระแสเงินสดรบัในอนำคตที่คำดกำรณ์ไว ้และ
อัตรำกำรเติบโตที่ใชใ้นกำรค ำนวณนี ้มีผลกระทบต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน สมมติฐำนส ำคัญที่ใชใ้นกำร
ประเมินมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 10.7 

 สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีส  ำหรบัผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้ักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ ไม่ได้ใช้เมื่ อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ  
ที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำ กลุ่ม
บริษัทควรรบัรูจ้  ำนวนสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำง
ภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของสินทรัพย์ และ
ต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

 ในกำรประเมินค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ  
ในกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่ำว  ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับที่ดิน อำคำร  
และอุปกรณ์ ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี และสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น ซึ่งกลุ่มบริษัท 
ได้บนัทกึไว้ในงบกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัท ใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุด 
ซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์  
หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย  โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลที่มีอยู่ เ ก่ียวกับธุ รกรรมกำรขำยที่มีผลผูกพัน 
ส ำหรับสินทรัพย์ที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งผู้ซือ้กับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน และสำมำรถต่อรอง
รำคำกัน ไ ด้อย่ ำ ง เ ป็นอิ ส ระ  โดย ไ ด้ เ ข้ ำท ำ ร ำยกำร ในลักษณะของผู้ ที่ ไ ม่ มี ค ว ำม เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั น  
หรืออ้ำงอิงจำกรำคำตลำดที่สำมำรถสงัเกตได้หกัด้วยต้นทนุสว่นเพิ่มในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์นัน้ 

 ในกำรประ เมินมูลค่ ำจำกกำรใ ช้สิ นท รัพ ย์  กลุ่ มบ ริษัท ใ ช้แบบจ ำลองกำรคิดลดกระแส เ งิ นสด  
โดยกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์  ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมำณ
ในช่ ว ง  5 ปี ข้ ำ ง ห น้ ำ  แล ะ ไ ม่ ร วมถึ ง ก ำ รป รั บ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง ใ ด  ๆ  ที่ กิ จ ก ำ ร ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มี ผ ล ผู กพั น 
หรือกำรลงทุนในอนำคตที่ส ำคัญซึ่งจะท ำให้สินทรัพย์นัน้ดีขึ น้  และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
โดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเ งินสด 
ตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลงัพิจำรณำอยู่  ทัง้นีอ้ัตรำคิดลดที่ใช้ใน
แบบจ ำลองดังกล่ำว กระแสเงินสดรับในอนำคตที่คำดกำรณ์ไว้ และอัตรำกำรเติบโตที่ใช้ในกำรค ำนวณนี ้ มี
ผลกระทบต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน  สมมติฐำนส ำคัญที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนได้
เปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.7 

 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปไ ด้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ 
ที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ กลุ่ม
บ ริษั ทคว ร รั บ รู้ จ ำนวนสิ นท รัพ ย์ภำ ษี เ งิ น ไ ด้ รอกำ รตัดบัญชี เ ป็ น จ ำน วน เท่ ำ ใด  โดยพิ จ ำ รณำ  
ถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทในกลุ่มและบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน
เหลำ่นัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธุรกิจกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกับลกูค้ำ - - 6 5 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยได้เงินปันผล - - 7 - อตัรำตำมที่ประกำศจ่ำย 
รำยได้ดอกเบีย้ - - 36 19 อตัรำร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี 
รำยได้อื่น      
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร - - 99 143 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำและบริกำรพืน้ท่ีในอำคำร - - 6 26 รำคำตำมสญัญำ 
อื่น ๆ - - 3 6 รำคำตำมสญัญำ 

ต้นทุนส่วนแบ่งรำยได้ค่ำบริกำรจ่ำย - - 86 82 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด - - - 1 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย - - 3 2 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้จ่ำย - - 3 2 อตัรำร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทร่วม      
รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกับลกูค้ำ 1 4 - - รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยได้อื่น - 2 - - รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ต้นทุนขำยและให้บริกำร 2 3 - - รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      
รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกับลกูค้ำ 250 51 36 6 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยได้อื่น 8 - - - รำคำตำมสญัญำ 
ต้นทุนขำยและให้บริกำร 17 12 3 3 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย 25 60 15 36 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 5 8 3 7 รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2 13 - - รำคำตำมสญัญำหรือรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

  

 

 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2563 2562 2563 2562
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทในกลุม่และกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัมีรำยละเอียดดงันี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)     
บริษัทย่อย - - 3 21 
บริษัทร่วม* - 2 - - 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 135 15 35 3 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 135 17 38 24 
รำยได้ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 1 109 
บริษัทร่วม* - 1 - - 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 12 11 - - 
รวมรำยได้ค้ำงรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 12 12 1 109 
ลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)     
บริษัทย่อย - - 23 377 
บริษัทร่วม* - 1 - - 
รวมลกูหนีอ้ื่น - กจิกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - 1 23 377 
เงนิมัดจ ำและเงนิประกนั - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 7 7 6 6 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 15)     
บริษัทย่อย - - 69 43 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 1 12 - - 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 1 12 69 43 
เจ้ำหนีอ้ื่น - กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 15)     
บริษัทย่อย - - 63 22 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 22 58 17 45 
รวมเจ้ำหนีอ้ื่น - กจิกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 22 58 80 67 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 15)     
บริษัทย่อย - - 3 3 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 7 13 1 1 
รวมคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 7 13 4 4 
เจ้ำหนีค่้ำซือ้สินทรัพย์ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 15)     
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 9 - - - 
     

173บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 2563 2562 

รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั) 1 19 - - 

* เลิกกิจกำรและเสร็จกำรช ำระบญัชีแล้วในระหว่ำงปี 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย 

 ยอดคงค้ำงและกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดงันี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี เพิ่มขึน้ ลดลง ณ วนัท่ี 
 31 ธันวำคม 2562 ระหว่ำงปี ระหว่ำงปี 31 ธันวำคม 2563 

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั 38 - (38) - 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั 122 - - 122 
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ ำกดั 20 - (6) 14 
PT Mono Technology Indonesia 12 - - 12 
บริษัท โมโน เรดิโอ จ ำกดั 8 - (8) - 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ ำกดั 5 - (5) - 
บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกดั 430 48 - 478 
รวม 635 48 (57) 626 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทนุท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (12) (12) - (24) 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
จำกบริษัทย่อย - สทุธิ 623 36 (57) 602 

 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน  ซึ่งไม่มีหลักประกัน  มีก ำหนดช ำระดอกเบีย้ 
เป็นรำยไตรมำสในอัตรำร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นจ ำนวน 444 ล้ำนบำท 
ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2568 และจ ำนวน 122 ล้ำนบำท ตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2568 (2562: เม่ือทวงถำม) อย่ำงไรก็
ตำมดอกเบีย้จนถึงเดือนมิถุนำยน 2567 ของเงินต้นจ ำนวน 430 ล้ำนบำท มีก ำหนดช ำระตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 
2567 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2567 
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562

เพิ่มขึ้น  
ระหว่ำงปี

ลดลง  
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563
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 กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของเงินให้กู้ยืม และดอกเบี ้ย 
คำ้งรบัจำกบรษิัทย่อยมีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 12 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 12 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 24 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษิัทย่อย 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ เขำ้ท ำขอ้ตกลงหกักลบลบหนีก้บั Mono Technology Hong Kong Limited เพื่อหกักลบเงิน
กูย้ืมในรูปตั๋วสญัญำใชเ้งินจ ำนวน 1.6 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ กับเงินคืนทุนจำกกำรลดทุน เงินกูย้ืมดังกล่ำวไม่มี
หลกัประกนัและคิดดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 6 (2562: รอ้ยละ 3) ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในหนึ่งปี 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

 ในระหว่ำงปี กลุม่บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนที่ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 34 47 25 30 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 13 19 10 14 
รวม 47 66 35 44 

  

ภำระค ำ้ประกนัแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษัทมีภำระจำกกำรค ้ำประกันให้แก่กิจกำรที่ เ ก่ียวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ  
งบกำรเงินรวมขอ้ 30.2 ก 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร

175บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ7) 135 17 38 24 
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ม่เก่ียวข้องกนั 115 108 6 16 
ลกูหนีอ้ื่น - กจิกำรที่เก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ7) - 1 23 377 
ลกูหนีอ้ื่น - กจิกำรทีไ่ม่เก่ียวข้องกนั 4 24 - 2 
รวม 254 150 67 419 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (9) (8) - - 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 245 142 67 419 

 ยอดคงเหลือของลกูหนีก้ำรค้ำแยกตำมอำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระดงันี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

อำยหุนีค้้ำงช ำระ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23 5 3 3 
ค้ำงช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 92 10 35 5 
3-6 เดือน 20 2 - 3 
6-12 เดือน - - - 3 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - - 10 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 135 17 38 24 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไมถ่ึงก ำหนดช ำระ 65 66 5 14 
ค้ำงช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 38 36 1 2 
3-6 เดือน 2 5 - - 
6-12 เดือน 1 8 - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 29 21 - - 

รวม 135 136 6 16 
หกั: ประมำณกำรรับคืน (20) (28) - - 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (9) (8) - - 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ม่เก่ียวข้องกนั - สทุธิ 106 100 6 16 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - สทุธิ 241 117 44 40 

176 รายงานประจ�าปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

อำยุหน้ีค้ำงช�ำระ
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562



 

24 

 กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ และลูกหนีอ่ื้น 
มีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 8 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 10 
ตดัจ ำหน่ำย (9) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 9 

 

9. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทนุ 

รำยกำรปรบัลดรำคำทนุ 
ใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะ

ไดร้บั สินคำ้คงเหลือ - สทุธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินคำ้ส ำเรจ็รูป 2 12 - (4) 2 8 
งำนระหว่ำงท ำ - 1 - - - 1 
สินคำ้ที่คำดว่ำจะไดร้บั
คืน 6 7 - - 6 7 

รวม 8 20 - (4) 8 16 

  

ในระหว่ำงปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ เป็นจ ำนวน 1 ล้ำนบำท  
โดยน ำไปหกัจำกมลูค่ำของสินคำ้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในระหว่ำงปี (2562: บนัทึกกำรปรบัลดรำคำทุนของ
สินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัเป็นจ ำนวน 1 ลำ้นบำท โดยแสดงเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทนุขำย) 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

รำคำทนุ
รำยกำรปรบัลด 

รำคำทนุให้เป็นมูลค่ำ 
สุทธทิีจ่ะได้รบั

สินค้ำคงเหลอื-สุทธิ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

177บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ชื่อบริษัท ทนุเรียกช ำระแล้ว รำคำทนุ 
 2563 2562 2563 2562 

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกดั 1,227 982 1,147 902 
บริษัท โมโน ช้อปปิง้ จ ำกดั 20 20 9 9 
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ ำกดั 8 8 8 8 
บริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั 2,330 1,950 2,330 1,950 
บริษัท โมโน มิวสิค จ ำกดั 27 27 123 123 
บริษัท โมโน เรดิโอ จ ำกดั 20 20 100 100 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ ำกดั - - - - 
บริษัท โมโน ทำเลนท์ สตดูิโอ จ ำกดั 8 8 25 25 
บริษัท ที โมเมนต์ จ ำกดั 29 115 66 115 
บริษัท โมโน เพลย์ จ ำกดั - 12 - 12 
บริษัท โมโน แอสโทร จ ำกดั - 5 - 5 
PT Mono Technology Indonesia 4 4 4 4 
Mono Technology Hong Kong Limited 32 107 31 107 
รวม   3,843 3,360 
หกั: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทนุ   (298) (135) 
รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ   3,545 3,225 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจ ำนวน 7 ล้ำนบำท จำกบริษัท ทำเลนท์ สตดูิโอ จ ำกดั 

10.1 ในเดือนสิงหำคม 2563 บริษัทฯ ช ำระทนุจดทะเบียนในบริษัท โมโน โปรดกัชัน่ จ ำกดั (“โมโน โปรดกัชัน่”) ตำมมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมกำรของโมโน โปรดกัชัน่ เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2563 ที่เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มจ ำนวน 70 
ล้ำนบำท (รวมเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว) และช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนในโมโน โปรดักชั่น จ ำนวน 310 ล้ำนบำท 
ตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นของโมโน โปรดักชั่น เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
2,020 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 20.2 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 2,330 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 23.3 
ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยโมโน โปรดกัชัน่ ได้จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อ
วนัที่ 27 สิงหำคม 2563 กำรเพิ่มทนุดงักลำ่วไม่ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด 

 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

ช่ือบรษัิท

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ทนุเรยีกช�ำระแล้ว รำคำทนุ

2563 2562 2563 2562
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10.2 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 โมโน โปรดักชั่น ช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกัด (“โมโน 
บรอดคำซท์” ) จ ำนวน 300 ล้ำนบำท ตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นของโมโน บรอดคำซท์   
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,400 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 140 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้    
หุ้นละ 10 บำท) เป็น 1,700 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 170 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) โมโน บรอดคำซท์     
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่  27 สิงหำคม 2563 โดยกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว 
ไม่ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด 

10.3 ในระหว่ำงปี บริษัท ทีโมเมนต์ จ ำกัด ลดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 1.5 ล้ำนหุ้น ตำมมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 150 ล้ำนบำท ของที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563 จำกเดิม  
200 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 2 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 50 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 0.5 ล้ำนหุ้น มลู
ค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท ) ท ำให้ทุนเ รียกช ำระแล้วลดลง  86.25 ล้ำนบำท จำกเดิม 115 ล้ำนบำท  
(หุ้นสำมญั 2 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ช ำระแล้วร้อยละ 57.5) เป็น 28.75 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 0.5 
ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ช ำระแล้วร้อยละ 57.5) โดยกำรลดจ ำนวนหุ้นเพื่อล้ำงผลขำดทุนสะสม
จ ำนวน 37 ล้ำนบำท และคืนเงินลดทุนให้แก่บริษัทฯ จ ำนวน 49 ล้ำนบำท ทัง้นีบ้ริษัทย่อยจดทะเบียนลดทุน
ดงักลำ่วกบักระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2563 

 นอกจำกนีต้ำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 2.2 ก) ในระหว่ำงปี บริษัทฯ ได้รับเงินคืนทุน
จำกบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จ ำกดั บริษัท โมโน เพลย์ จ ำกดั และบริษัท โมโน แอสโทร จ ำกดั เป็นจ ำนวน
เงินรวม 6 ล้ำนบำท 

10.4 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทฯ ช ำระเงินค่ำหุ้ นเพิ่มทุนในบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ำกัด (“โมโน  
ไซเบ้อร์”) จ ำนวน 245 ล้ำนบำท ตำมมติของที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของโมโน ไซเบ้อร์ เม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกำยน 
2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 982 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 9,820,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 
1,227 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 12,270,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โมโน ไซเบ้อร์ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โดยกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด 

10.5 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกำยน 2563 โมโน ไซเบ้อร์ ช ำระเงินค่ำหุ้ นเพิ่มทุนในบริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ำกัด  
(“โมโน สตรีมมิ่ง”) จ ำนวน 245 ล้ำนบำท ตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นของโมโน สตรีมมิ่ง  
เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 871 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 8,710,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้       
หุ้นละ 100 บำท) เป็น 1,116 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 11,160,000 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท) โมโน         
สตรีมม่ิง ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โดยกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว      
ไม่ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด 

10.6 ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมข้อ 2.2 ก) และข้อ 7 เม่ือวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ เข้ำ
ท ำข้อตกลงหกักลบลบหนีก้ับ Mono Technology Hong Kong Limited เพื่อหกักลบเงินกู้ยืมกับเงินคืนทุนจำก
กำรลดทนุเรียกช ำระแล้ว คิดเป็นเงินจ ำนวน 75 ล้ำนบำท  
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10.7 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของบรษิัทย่อยมีมลูค่ำต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทนุในงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน  334 ล้ำนบำท (2562:  302 ล้ำนบำท) โดยในระหว่ำงปี  กลุ่มบริษัท 
มีกำรปรบัแผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณปั์จจุบนั รวมถึงกำรยุติ กำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยบำงแห่ง บริษัทฯ ไดป้ระเมินมลูค่ำที่จะไดร้บัคืนของเงินลงทนุในบรษิัทย่อยจำกมลูค่ำ
ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยหรือมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยด์ว้ยวิธีประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำร
คำดว่ำจะไดร้บั ซึ่งอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินที่ไดร้บัอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำร โดยมีขอ้สมมติที่ส  ำคัญ
เก่ียวกบัอตัรำกำรเติบโตของรำยไดแ้ละอตัรำคิดลด แลว้แต่รำคำใดจะสงูกว่ำ และพบว่ำ เงินลงทนุในบรษิัทย่อย
มีมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีจ ำนวนรวม 175 ลำ้นบำท (2562: 73 ลำ้นบำท) บริษัทฯ จึง
บันทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวนดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีปัจจุบนั ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำแลว้เชื่อว่ำ ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงิน
ลงทนุในบรษิัทย่อยเพียงพอในสถำนกำรณปั์จจบุนั 

 ข้อสมมติ ฐำนที่ ส  ำคัญในกำรค ำนวณมูลค่ ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วยอัตรำคิดลดและ               
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ โดยฝ่ำยบริหำรก ำหนดอยู่ที่ ร ้อยละ 7.30 ถึง 8.41 และร้อยละ 2 ถึง 97                
(2562: รอ้ยละ 8.52 ถึง 10.17 และรอ้ยละ 0 ถึง 55) ตำมล ำดบั ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เชื่อว่ำ กำรเปลี่ยนแปลง 
ที่อำจเกิดขึน้ของข้อสมมติฐำนที่ส  ำคัญในกำรก ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนจะไม่ส่งผลให้มูลค่ำ  
ตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน 

 

11. ทีดิ่น อำคำร และอุปกรณ ์

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 613,639 712,972 5,689 21,706 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้(หมำยเหต ุ19.1) 38,764 - 1,509 - 
รวม 652,403 712,972 7,198 21,706 

  

180 รายงานประจ�าปี 2563

(หน่วย: พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ส ำหรับปีสรุปได้ดงันี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำร  
ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ติดตัง้ รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2562 259 386 259 304 28 6 1,242 
ซือ้เพ่ิม - 1 39 11 10 21 82 
จ ำหน่ำย - (3) (4) (4) (2) - (13) 
โอน - 7 2 - - (9) - 
31 ธันวำคม 2562 259 391 296 311 36 18 1,311 
โอนไปสินทรัพย์ 
สิทธิกำรใช้  
(หมำยเหต ุ19.1) - - (29) (23) (7) - (59) 

ซือ้เพ่ิม - 7 11 4 - 25 47 
จ ำหน่ำย - (71) (21) (57) (17) - (166) 
โอน - 42 1 - - (43) - 
31 ธันวำคม 2563 259 369 258 235 12 - 1,133 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2562 4 84 178 230 14 - 510 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2 25 39 30 1 - 97 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับ
ส่วนที่จ ำหนำ่ย - (1) (3) (4) (1) - (9) 

31 ธันวำคม 2562 6 108 214 256 14 - 598 
โอนไปสินทรัพย์ 
สิทธิกำรใช้  
(หมำยเหต ุ19.1) - - (6) (7) (2) - (15) 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 1 24 23 14 2 - 64 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับ
ส่วนที่จ ำหนำ่ย - (51) (13) (52) (11) - (127) 

31 ธันวำคม 2563 7 81 218 211 6 - 520 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ        
1 มกรำคม 2562 - - - - - - - 
31 ธันวำคม 2562 - - - - - - - 
เพ่ิมขึน้ - 19 - - - - 19 
ลดลง - (19) - - - - (19) 
31 ธันวำคม 2563 - - - - - - - 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ทีดิ่นและ
ส่วนปรบัปรงุ

ทีด่นิ

อำคำร
ส่วนปรบัปรงุ
อำคำรและ

สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ
สินทรพัย์
ระหว่ำง
ติดตัง้

รวม
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำร  
ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ติดตัง้ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธันวำคม 2562 253 283 82 55 22 18 713 

31 ธันวำคม 2563 252 288 40 24 9 - 613 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี        
2562 (จ ำนวน 71 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 97 

2563 (จ ำนวน 53 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 64 
 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2562 36 31 112 7 186 
ซือ้เพิ่ม - - 3 - 3 
จ ำหน่ำย - (1) (1) (1) (3) 
โอน - 1 - - 1 
31 ธันวำคม 2562 36 31 114 6 187 
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหต ุ19.1) - - (2) - (2) 
ซือ้เพิ่ม - - 1 - 1 
จ ำหน่ำย (36) (5) (28) (6) (75) 
31 ธันวำคม 2563 - 26 85 - 111 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
1 มกรำคม 2562 24 28 99 5 156 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 4 1 8 - 13 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1) (2) (1) (4) 
31 ธันวำคม 2562 28 28 105 4 165 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2 1 4 - 7 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (30) (5) (27) (4) (66) 
31 ธันวำคม 2563 - 24 82 - 106 
      

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ทีดิ่นและ
ส่วนปรบัปรงุ

ทีด่นิ

อำคำร
ส่วนปรบัปรงุ
อำคำรและ

สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ
สินทรพัย์
ระหว่ำง
ติดตัง้

รวม
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำร  
ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ติดตัง้ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธันวำคม 2562 253 283 82 55 22 18 713 

31 ธันวำคม 2563 252 288 40 24 9 - 613 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี        
2562 (จ ำนวน 71 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 97 

2563 (จ ำนวน 53 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 64 
 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2562 36 31 112 7 186 
ซือ้เพิ่ม - - 3 - 3 
จ ำหน่ำย - (1) (1) (1) (3) 
โอน - 1 - - 1 
31 ธันวำคม 2562 36 31 114 6 187 
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหต ุ19.1) - - (2) - (2) 
ซือ้เพิ่ม - - 1 - 1 
จ ำหน่ำย (36) (5) (28) (6) (75) 
31 ธันวำคม 2563 - 26 85 - 111 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
1 มกรำคม 2562 24 28 99 5 156 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 4 1 8 - 13 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1) (2) (1) (4) 
31 ธันวำคม 2562 28 28 105 4 165 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2 1 4 - 7 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (30) (5) (27) (4) (66) 
31 ธันวำคม 2563 - 24 82 - 106 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำร  
ส่วนปรับปรุง
อำคำรและ
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์  
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ติดตัง้ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธันวำคม 2562 253 283 82 55 22 18 713 

31 ธันวำคม 2563 252 288 40 24 9 - 613 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี        
2562 (จ ำนวน 71 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 97 

2563 (จ ำนวน 53 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 64 
 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2562 36 31 112 7 186 
ซือ้เพิ่ม - - 3 - 3 
จ ำหน่ำย - (1) (1) (1) (3) 
โอน - 1 - - 1 
31 ธันวำคม 2562 36 31 114 6 187 
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหต ุ19.1) - - (2) - (2) 
ซือ้เพิ่ม - - 1 - 1 
จ ำหน่ำย (36) (5) (28) (6) (75) 
31 ธันวำคม 2563 - 26 85 - 111 
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
1 มกรำคม 2562 24 28 99 5 156 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 4 1 8 - 13 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1) (2) (1) (4) 
31 ธันวำคม 2562 28 28 105 4 165 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 2 1 4 - 7 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (30) (5) (27) (4) (66) 
31 ธันวำคม 2563 - 24 82 - 106 
      

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส่วนปรบัปรงุ
สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ รวม
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่ำ 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 

      
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ      
1 มกรำคม 2562 - - - - - 
31 ธันวำคม 2562 - - - - - 
เพิ่มขึน้ 7 - - - 7 
ลดลง (7) - - - (7) 
31 ธันวำคม 2563 - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธันวำคม 2562 8 3 9 2 22 

31 ธันวำคม 2563 - 2 3 - 5 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี      
2562 (จ ำนวน 2 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 13 

2563 (จ ำนวน 1 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 7 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึง่ตดัค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มลูค่ำ
ตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน 296 ล้ำนบำท (2562: 321 ล้ำนบำท) 
(เฉพำะของบริษัทฯ: 94 ล้ำนบำท (2562: 113 ล้ำนบำท)) 

 บริษัทย่อยได้น ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ ำนวน 545 ล้ำนบำท (2562: 520 ล้ำนบำท)        
ไปค ำ้ประกนัเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร โดยมีวงเงินค ำ้ประกนัจ ำนวน 519 ล้ำนบำท 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส่วนปรบัปรงุ
สินทรพัย์เช่ำ

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ รวม
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
เว็บไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจำ่ย
ล่วงหน้ำ 
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 
รำคำทุน       
1 มกรำคม 2562 83 2,630 423 89 733 3,958 
ซือ้เพิ่ม - 3 63 2 793 861 
จ ำหน่ำย - (838) (4) - (1) (843) 
โอน - 1,035 139 3 (1,178) (1) 
31 ธันวำคม 2562 83 2,830 621 94 347 3,975 
ซือ้เพิ่ม - 25 2 2 984 1,013 
จ ำหน่ำย - (1,024) (20) (24) (1) (1,069) 
โอน - 1,050 56 1 (1,107) - 
31 ธันวำคม 2563 83 2,881 659 73 223 3,919 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกรำคม 2562 47 1,106 149 51 - 1,353 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 7 1,048 77 14 - 1,146 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (838) (4) - - (842) 

31 ธันวำคม 2562 54 1,316 222 65 - 1,657 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2 1,142 85 8 - 1,237 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (1,009) (13) (23) - (1,045) 

31 ธันวำคม 2563 56 1,449 294 50 - 1,849 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
1 มกรำคม 2562 13 12 4 - 3 32 
เพิ่มขึน้ระหวำ่งปี - 1 2 - - 3 
31 ธันวำคม 2562 13 13 6 - 3 35 
เพิ่มขึน้ระหวำ่งปี 11 - 5 1 1 18 
ลดลงระหว่ำงปี - (13) (7) - (4) (24) 
31 ธันวำคม 2563 24 - 4 1 - 29 
       
       

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

ลขิสิทธิอ่ื์น
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิ
เว็บไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ 
เพลง และ
วีดีโอ ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจำ่ย
ล่วงหน้ำ 
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี       
31 ธันวำคม 2562 16 1,501 393 29 344 2,283 

31 ธันวำคม 2563 3 1,432 361 22 223 2,041 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย
ส ำหรับปี       

2562 (จ ำนวน 1,142 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,146 

2563 (จ ำนวน 1,220 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 1,237 

 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ลิขสิทธ์ิเว็บไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจำ่ยล่วงหน้ำ
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 
รำคำทุน      
1 มกรำคม 2562 11 75 24 3 113 
ซือ้เพิ่ม - - 1 5 6 
โอน - 6 - (7) (1) 
31 ธันวำคม 2562 11 81 25 1 118 
ซือ้เพิ่ม - - 1 1 2 
จ ำหน่ำย (11) (81) (5) (1) (98) 
โอน - - 1 (1) - 
31 ธันวำคม 2563 - - 22 - 22 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2562 5 16 12 - 33 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2 12 3 - 17 
31 ธันวำคม 2562 7 28 15 - 50 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - 4 3 - 7 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนท่ีจ ำหน่ำย (7) (32) (5) - (44) 
31 ธันวำคม 2563 - - 13 - 13 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

ลขิสิทธิอ่ื์น
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ลิขสิทธ์ิเว็บไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ เพลง 

และวีดีโอ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

เงินจำ่ยล่วงหน้ำ
และงำน 

ระหว่ำงผลิต รวม 
      
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ      
1 มกรำคม 2562 1 11 - - 12 
31 ธันวำคม 2562 1 11 - - 12 
เพิ่มขึน้ระหว่ำงปี - - - 1 1 
ลดลงระหว่ำงปี (1) (11) - (1) (13) 
31 ธันวำคม 2563 - - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญช ี      
31 ธันวำคม 2562 3 42 10 1 56 
31 ธันวำคม 2563 - - 9 - 9 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี      
2562 (จ ำนวน 13 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 17 
2563 (จ ำนวน 4 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทนุกำรให้บริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 7 

13. ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 

 บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จ ำกัด (“โมโน บรอดคำซท์”) เป็นผู้ชนะกำรประมลูใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีเพื่อให้
บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ 
(“ใบอนุญำต”) จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(“กสทช.”) ใบอนุญำตดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ได้รับอนุญำต (วันที่ 25 เมษำยน 2557) โมโน บรอด
คำซท์จะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตจ ำนวน 2,250 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) โดยแยกช ำระดงันี ้

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในส่วนของรำคำขัน้ต ่ำจ ำนวน 380 ล้ำนบำท แบ่งช ำระ 4 งวด ตำมเงื่อนไขที่ 
กสทช . ก ำหนด ภำยใน 3 ปี  นับแต่วันที่ ไ ด้ รับใบอนุญำต  (ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 โมโน  
บรอดคำซท์ มี ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตในส่วนของรำคำขัน้ต ่ำ ค้ำงจ่ำยจ ำนวน 19 ล้ำนบำท          
(2562: 19 ล้ำนบำท)) 

2) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในส่วนที่เกินกว่ำรำคำขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,870 ล้ำนบำท แบ่งช ำระ 6 งวด  
ตำมเงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนด ภำยใน 5 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับใบอนญุำต (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โมโน 
บรอดคำซท์ มีต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตในส่วนที่เกินกว่ำรำคำขัน้ต ่ำค้ำงจ่ำยจ ำนวน 187 ล้ำนบำท 
(2562: 187 ล้ำนบำท)) 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ลขิสิทธิ์
เวบ็ไซต์

ลขิสิทธิ์
ภำพยนตร์

เพลง
และวีดีโอ

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
และ

งำนระหว่ำงผลติ
รวม
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 โมโน บรอดคำซท ์ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมอื่น และน ำส่งเงินรำยปีเขำ้กองทุนวิจยัและ
พัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ และกิจ กำรโทรคมนำคมเพื่ อประโยชน์สำธำรณะ 
ตำมประกำศ กสทช. 

 เพื่ อ เ ป็นกำรปฏิบัติตำมเงื่ อนไขก่อนรับใบอนุญำต เมื่ อวันที่  17 มกรำคม 2557 โมโน บรอดคำซท ์
ได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำใช้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถ่ีภำคพื ้นดินในระบบดิจิตอล  
กับสถำนีวิทยุโทรทัศนก์องทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญำณโทรทัศนร์ะบบดิจิตอลผ่ำนบริกำรโครงข่ำยของ 
ททบ. ตัง้แต่วันที่ 17 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2571 โดยโมโน บรอดคำซทต์อ้งจ่ำยค่ำใชบ้ริกำร
โครงข่ำยเป็นรำยเดือนตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำ 

 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 ได้มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เรื่อง มำตรกำรแก้ไขปัญหำ  
กำรประกอบกิจกำรโทรทัศนแ์ละกิจกำรโทรคมนำคม ใหผู้ร้บัใบอนุญำตเพื่อใหบ้ริกำรโทรทัศนภ์ำคพืน้ดินใน
ระบบดิจิตอลไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตที่ตอ้งช ำระงวดสุดทำ้ยของรำคำขัน้ต ่ำ และสองงวดสดุท้ำย
ของรำคำที่เกินกว่ำรำคำขัน้ต ่ำ จำกเหตกุำรณด์งักล่ำว โมโน บรอดคำซทไ์ดป้รบัปรุงมลูค่ำตำมบญัชีของตน้ทนุ
กำรไดร้บัใบอนุญำตและมลูค่ำของตน้ทนุกำรไดร้บัใบอนุญำตคำ้งจ่ำยลดลงเป็นจ ำนวนเงิน 654 ลำ้นบำท เพื่อ
สะทอ้นมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่กิจกำรตอ้งช ำระในอนำคตตำมเงื่อนไขใหม่ 

 นอกจำกนีต้ำมที่ไดม้ีค ำสั่งหวัหนำ้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติดงักล่ำว ใหผู้ร้บัใบอนญุำตช ำระค่ำธรรมเนียมที่
เหลือใหค้รบถว้นภำยใน 120 วนั นบัแต่วนัที่ค  ำสั่งนีม้ีผลบงัคบัใช ้ต่อมำเม่ือวนัที่ 17 มิถนุำยน 2562 โมโน บรอด
คำซทไ์ดร้บัหนงัสือจำกส ำนกังำน กสทช. แจง้ใหโ้มโน บรอดคำซทจ์่ำยช ำระเงินค่ำธรรมเนียมที่เหลือภำยในวนัที่ 
8 สิงหำคม 2562 โดยหำกไม่ช ำระภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ใหช้ ำระดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี แต่
จะตอ้งไม่เกินวันที่ 23 พฤษภำคม 2564 ปัจจุบันโมโน บรอดคำซทย์ังไม่ไดจ้่ำยช ำระเงินค่ำธรรมเนียมที่เหลือ
ดงักลำ่ว 
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 กำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีต้นทนุกำรได้รับใบอนุญำตและบญัชีต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย
ส ำหรับปีมีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ต้นทุนกำรได้รับ
ใบอนญุำต 

ต้นทุนกำรได้รับ
ใบอนญุำตและ
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
(หมำยเหต ุ18) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,328 851 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย / ค่ำตดัจ ำหน่ำยดอกเบีย้และดอกเบีย้จ่ำยส ำหรับปี (81) 15 
หกั:กำรปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีของต้นทุนกำรได้รับใบอนญุำต 
และมลูค่ำของต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตค้ำงจ่ำยเน่ืองจำกกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
ใบอนญุำต (654) (654) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 593 212 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย / ค่ำตดัจ ำหน่ำยดอกเบีย้และดอกเบีย้จ่ำยส ำหรับปี (64) 16 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 529 228 

 มลูค่ำตำมบญัชีของต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตแสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 

รำคำทนุ 1,278 1,278 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (749) (685) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สทุธิ 529 593 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ต้นทนุกำรได้รบั 
ใบอนญุำต

ต้นทนุกำรได้รบั 
ใบอนญุำตและ 

ดอกเบ้ียค้ำงจ่ำย  
(หมำยเหตุ 18)
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14. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรของกลุ่มบริษัทมีอัตรำดอกเบีย้อ้ำงอิงอัตรำดอกเบีย้  
เงินเบิกเกินบญัชีขัน้ต ่ำและอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้ต ่ำ ตำมล ำดบั และค ำ้ประกนัโดยกลุม่บรษิัท 

 
15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ7) 1 12 69 43 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 16 61 2 19 
เจำ้หนีอ้ื่น - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ7) 22 58 80 67 
เจำ้หนีอ้ื่น - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 44 89 5 12 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ7) 7 13 4 4 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 52 89 5 7 
เจำ้หนีค้่ำซือ้สินทรพัย ์- กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั  

(หมำยเหต ุ7) 9 - - - 
เจำ้หนีค้่ำซือ้สินทรพัย ์- กิจกำรที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 346 36 - - 
รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 497 358 165 152 

 

16. เงนิกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 

 ยอดคงเหลือนีค้ือเงินกูย้ืมจำกบุคคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกันของบริษัทย่อยในรูปตั๋วสญัญำใชเ้งิน ซึ่งไม่มีหลกัประกัน 
และคิดดอกเบีย้ในอตัรำคงที่ตำมที่ระบใุนสญัญำ โดยมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

189บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหำชน) 



 

37 

17. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
   งบกำรเงินรวม 

เงินกู้ อตัรำดอกเบีย้ กำรช ำระคืน 2563 2562 
 (ร้อยละ)    
1 อ้ำงองิอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยมืขัน้ต ่ำ 

(MLR) 
ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 36 งวด  
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 30 มถินุำยน 2565  
ถึงวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2568 116 134 

2 อ้ำงองิอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยมืขัน้ต ่ำ 
(MLR) 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 23 งวด  
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 30 มถินุำยน 2565  
ถึงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2567 192 200 

3 อ้ำงองิอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยมืขัน้ต ่ำ 
(MLR) 

 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 36 งวด  
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 30 กรกฎำคม 2564  
ถึงวนัท่ี 20 มิถนุำยน 2567 1,150 1,200 

4 อ้ำงองิอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยมืขัน้ต ่ำ 
(MLR) 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 24 งวด  
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 31 สิงหำคม 2564  
ถึงวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2566 250 - 

รวม   1,708 1,534 
หกั: ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงินรอกำรตดัจ ำหน่ำย (6) - 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - สทุธิ 1,702 1,534 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี (199) (301) 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - สทุธิจำกส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 1,503 1,233 

 กำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรส ำหรับปีมีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,534 
บวก: กู้ เพิ่ม 250 
หกั: จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน (7) 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู้  (76) 
บวก: ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน 1 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,702 

190 รายงานประจ�าปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

เงนิกู้ อัตรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) กำรช�ำระคืน

งบกำรเงนิรวม

2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม
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 เงินกูย้ืมของบริษัทย่อยค ำ้ประกันโดยกำรจดจ ำนองที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรำ้งและบัญชีเงินฝำกออมทรพัย์ของ
บริษัทย่อย  และกำรโอนสิท ธิกำรรับเ งินรำยได้ค่ำบริกำรพื ้นที่ ทั้งหมด ผ่ำนบัญชี เงินฝำกดังกล่ำว  
และค ำ้ประกนัโดยบรษิัทฯ 

 สัญญำเงินกู้ดังกล่ำวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อก ำหนดบำงประกำร เช่น กำรรักษำอัตรำ ส่วนหนี ้สิน 
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ใหเ้ป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำ กำร
รกัษำสดัสว่นกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจบุนั และกำรเพิ่มทนุของโมโน บรอดคำซท ์จ ำนวน 300 ลำ้นบำท ซึ่งกลุม่
บริษัทไดด้ ำเนินกำรเรียบรอ้ยแลว้ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.2 ทั้งนีเ้มื่อวันที่        
13 สิงหำคม 2563 บริษัทย่อยไดร้บัอนุมัติกำรขอผ่อนปรนกำรด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จำก      
ผูใ้หกู้แ้ลว้ 

 
18. ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 

ตน้ทนุกำรไดร้บัใบอนญุำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีคำ้งจ่ำย 206 206 
บวก: ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 22 6 
รวม 228 212 
หกั: สว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (228) - 
ตน้ทนุกำรไดร้บัใบอนญุำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีและดอกเบีย้คำ้งจ่ำย  

- สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 212 

 ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ช้คลื่นควำมถ่ีและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยมีก ำหนดช ำระภำยในวันที่ 23 พฤษภำคม 
2564 ตำมที่กลำ่วไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 13 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

2563 2562
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19. สัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ เช่ำท ำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท โดยมีอำยุสัญญำ
ระหว่ำง 1-4 ปี 

19.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
พืน้ที ่

ในอำคำร 

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแตง่
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ ยำนพำหนะ รวม 

1 มกรำคม 2563 (หมำยเหต ุ4) 10 - - - 10 
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  

(หมำยเหต ุ11) - 23 16 5 44 
ซือ้เพิ่ม 2 2 3 - 7 
ยกเลิก (7) - - - (7) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (3) (6) (5) (1) (15) 
31 ธันวำคม 2563 2 19 14 4 39 

 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
พืน้ที ่

ในอำคำร 
คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ รวม 

1 มกรำคม 2563 (หมำยเหต ุ4) 2 - 2 
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (หมำยเหต ุ11) - 2 2 
ยกเลิก (1) - (1) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1) - (1) 
31 ธันวำคม 2563 - 2 2 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

พืน้ที่
ในอำคำร

อุปกรณ์
เครือ่งตกแต่ง
และเครือ่งใช้

ส�ำนกังำน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

พืน้ที่
ในอำคำร

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

รวม

192 รายงานประจ�าปี 2563
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19.2 หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 26 40 1 2 
หกั: ดอกเบีย้รอกำรตดัจ ำหน่ำย (1) (2) - - 
รวม 25 38 1 2 
หกั: สว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (16) (22) (1) (1) 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 9 16 - 1 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อัตรำดอกเบีย้กำรกู้ ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของกลุ่มบริษัทประมำณ 
ร้อยละ 6 (เฉพำะบริษัทฯ: ร้อยละ 6) ต่อปี 

19.3 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สทิธิกำรใช้ 15 1 
ดอกเบีย้จ่ำยของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2 - 
ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 1 1 

19.4 อื่น ๆ 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยทัง้หมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 54 ล้ำนบำท (เฉพำะ          
บริษัทฯ: 15 ล้ำนบำท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสัน้และสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิง        
มีมลูค่ำต ่ำ นอกจำกนีก้ลุม่บริษัทมีรำยกำรที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึน้ส ำหรับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนีส้นิตำมสญัญำ
เช่ำจ ำนวน 11 ล้ำนบำท (2019: 29 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี (2019: 2 ล้ำนบำท)) 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม 2563

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร
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20. ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ง เป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน  
แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนต้นปี 86 52 42 22 
สว่นที่รบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุ:     
ตน้ทนุบรกิำรในปัจจบุนั 9 10 4 3 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 2 3 1 1 
ตน้ทนุบรกิำรในอดีตและผลขำดทนุที่เกิดขึน้ 
จำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ 28 29 6 15 

สว่นที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น:     
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั     
สว่นที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร ์ - 1 - 1 

สว่นที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  15 5 5 2 
สว่นที่เกิดจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ ์ (15) 6 (8) 3 

ผลประโยชนท์ี่จ่ำยในระหว่ำงปี (42) (20) (11) (10) 
โอนยำ้ยพนกังำนระหว่ำงบรษิัทในกลุม่ (5) - (11) 5 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนปลำยปี 78 86 28 42 

  

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทบันทึกหนี ้สินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ ้น 18 ล้ำนบำท  
(เฉพำะของบริษัทฯ: 8 ลำ้นบำท) จำกกำรก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำน 
(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัปี 2562 

 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยในหนึ่ งปีข้ำงหน้ำ           
(2562: 2 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนของ
กลุม่บรษิัทประมำณ 16 ปี (2562: 17 ปี) 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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 สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 

อตัรำคิดลด 1.90 3.25 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 5.25 5.25 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อกำรเพิ่มขึน้ (ลดลง) ของมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

อตัรำคิดลด     
เพิ่มขึน้ 50 เบซิสพอยท์ (6) (6) (2) (3) 
ลดลง 50 เบซิสพอยท์ 8 7 3 4 

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน     
เพิ่มขึน้ 100 เบซิสพอยท์ 14 15 5 8 
ลดลง 100 เบซสิพอยท์ (12) (13) (4) (7) 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 

จ ำนวน 
หุ้นสำมญั 

(มลูค่ำหุ้นละ 
0.1 บำท) 

ทนุ
ออกจ ำหน่ำย
และช ำระ 

เต็มมลูค่ำแล้ว 

ส่วนเกิน
มลูค่ำหุ้น
สำมญั 

วนัท่ีจดทะเบียน
กบักระทรวง
พำณิชย์ 

 (หุ้น) (บำท) (บำท)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 3,471,029,658 347,102,966 3,632,950,329  
 เมื่อวนัท่ี 17 ตลุำคม 2562 บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสำมญั 
เพิ่มทนุจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุครัง้สดุท้ำย 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  24,380 2,438 57,634 22 ตลุำคม 2562 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 3,471,054,038 347,105,404 3,633,007,963  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 3,471,054,038 347,105,404 3,633,007,963  

  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

จ�ำนวน
หุ้นสำมัญ  

(มูลค่ำหุน้ละ  
0.1 บำท)

ทนุออก
จ�ำหน่ำย 
และช�ำระ

เตม็มูลค่ำแล้ว

ส่วนเกนิ 
มูลค่ำ 

หุ้นสำมัญ

วันทีจ่ดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณชิย์
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 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษัทฯ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 139 ล้ำนบำท จำก 486,299,998 บำท (หุ้นสำมญั 4,862,999,975 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท) 
เป็น 347,105,404 บำท (หุ้นสำมัญ 3,471,054,038 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท) โดยกำรตัดหุ้นสำมัญ      
ที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,391,945,937 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท ที่ได้ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำร    
ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ (MONO-W1) ซึ่งครบก ำหนดอำยุในวันที่         
17 ตลุำคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทนุดงักลำ่วกบักระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัที่ 20 สิงหำคม 2563 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบญัญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัด้วยยอดขำดทุนสะสม    
ยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำย
ดงักลำ่วไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว 

23. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
บริกำรโฆษณำ 1,215 1,784 41 80 
บริกำรสมคัรสมำชิกรับข้อมลูข่ำวสำรและบนัเทิง 241 136 53 97 
บริกำรข้อมลู 189 230 42 14 
รวมรำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ 1,645 2,150 136 191 

24. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ของเงินกู้ยืม 103 92 4 3 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ของหนีส้ินจำกสญัญำเช่ำ 2 3 - - 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ของต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้
ใช้คลื่นควำมถ่ีค้ำงจ่ำย 15 15 - - 

รวม 120 110 4 3 

 

 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ้่ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้่ำยที่ส  ำคญัดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชนอ์ื่นของพนกังำน 355 547 63 139 
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 3 9 23 58 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,380 1,243 15 29 
ค่ำโฆษณำและสง่เสรมิกำรขำย 156 269 2 9 
ค่ำสำธำรณปูโภค 150 76 15 34 

26. ภำษีเงนิได้ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัปี 2 1 - - 
ภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำย ตดัจ่ำย 15 1 2 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว 
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว (65) (55) (1) - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน (48) (53) 1 - 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสว่นประกอบแต่ละสว่นของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส  ำหรบัปีสรุปไดด้งันี  ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัผลก ำไร (ขำดทนุ)  
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั - (2) 1 (1) 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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 รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงขำดทนุทำงบญัชีกบัค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้มีดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงนิเฉพำะ

กิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ขำดทนุทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิติบคุคล (710) (669) (167) (114) 
อตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ขำดทนุทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิติบคุคลคณูอตัรำภำษี (142) (134) (33) (23) 
ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย ตดัจ่ำย 15 1 2 - 
ขำดทนุทำงภำษีที่ถกูใช้ประโยชน์ในปีปัจจบุนัแต่ไม่เคยรับรู้ 
เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (3) (3) (1) - 

ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
และขำดทนุทำงภำษีที่รับรู้ในอดีต (144) 23 - - 

ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (93) 40 - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 1 - - - 
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกัได้เพิ่มขึน้ (3) (3) - - 
ขำดทนุทำงภำษีส ำหรับปีที่ไมไ่ด้บนัทกึเป็นสินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตดับญัชี 322 34 34 23 

ขำดทนุทำงภำษีส ำหรับปีก่อนที่บนัทกึเป็นสินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตดับญัชีในระหว่ำงปี (1) - (1) - 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่เก่ียวข้องกบักำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
ใบอนญุำตที่บนัทกึเป็นสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดั
บญัชี (หมำยเหต ุ13) - (11) - - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทนุ (48) (53) 1 - 

 อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ คือ ร้อยละ 16.5 ถึง 25 
(2562: ร้อยละ 16.5 ถึง 25) 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ (หนีส้นิ) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ี     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 7 4 2 12 
ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี 144 161 (17) 138 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 12 11 2 4 
ขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ 198 119 79 (96) 
อื่น ๆ - - - (1) 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชจีำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว   66 57 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 361 295   
โดยได้แสดงไว้เป็นรำยกำร:     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 364 301   
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (3) (6)   

 361 295   
 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ (หนีส้นิ) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ี     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - (1) 1 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6 6 - 1 
ขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ 8 8 - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชจีำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว   1 1 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 14 13   
  

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

2563 2562 2563 2562

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม

2563 2562 2563 2562
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 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่ วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษี 
ที่ยังไม่ได้ใช้จ  ำนวน 866 ล้ำนบำท (2562: 996 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 93 ล้ำนบำท (2562: 124      
ลำ้นบำท)) ที่กลุม่บรษิัทไม่ไดบ้นัทกึสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เนื่องจำกกลุม่บรษิัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ 
กลุ่มบริษัทอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้
ประโยชนไ์ด ้

 ผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชม้ีจ  ำนวนเงิน 805 ลำ้นบำท ซึ่งจะทยอยสิน้สดุระยะเวลำกำรใหป้ระโยชนภ์ำยใน
ปี 2568 

27. ขำดทุนต่อหุ้น 

 ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

 ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส  ำหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น) 
ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัที่ออกอยู่ในระหว่ำงปีกับจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก
ของหุน้สำมญัที่บรษิัทฯ อำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดทัง้สิน้ใหเ้ป็นหุน้สำมญั โดยสมมติว่ำ
ไดม้ีกำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 

 ขำดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งันี ้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

ขำดทนุสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (ลำ้นบำท) (661) (616) (168) (114) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (ลำ้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 
ขำดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (0.19) (0.18) (0.05) (0.03) 

 เนื่ องจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสำมัญมีผลท ำให้ขำดทุนต่อหุ้นส  ำหรับปีลดลง  (ปรับเพิ่ม )  
ดงันัน้บรษิัทฯ จึงไม่แสดงก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ 3 
ถึงรอ้ยละ 7 ของเงินเดือน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้รหิำรโดยบริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ทิสโก ้จ ำกดั และ
จะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทนุของกลุม่บรษิัท ในระหว่ำงปี 2563 
กลุม่บรษิัทรบัรูเ้งินสมทบดงักลำ่วเป็นค่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 12 ลำ้นบำท (2562: 19 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบรษิัทฯ: 4 
ลำ้นบำท (2562: 6 ลำ้นบำท)) 

  

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
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29. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น  ำเสนอนี ้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้ับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสว่นงำน 

 กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศำสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย ดงันัน้รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และ
สินทรพัยท์ี่แสดงอยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภมูิศำสตรแ์ลว้ 

 ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไร (ขำดทนุ) ของสว่นงำนของกลุม่บรษิัทส ำหรบัปีมีดงัต่อไปนี ้
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ธุรกิจสื่อ 

ธุรกิจ 
ใหบ้รกิำรขอ้มลู 
และควำมบนัเทงิ 

รำยกำรปรบัปรุง 
และตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร         
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 1,456 1,919 189 231 - - 1,645 2,150 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 145 675 (145) (675) - - 

รำยไดท้ัง้สิน้ 1,456 1,919 334 906 (145) (675) 1,645 2,150 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำน
ตำมส่วนงำน 149 495 (234) (308)   (85) 187 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยที่ไม่ไดปั้นส่วน:         
รำยไดอ้ื่น       48 34 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและ
ใหบ้รกิำร       (163) (282) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 
และค่ำใชจ้ำ่ยอื่น       (389) (499) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุ 
ในบรษิัทรว่ม       - 1 

ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงิน       (120) (110) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้       48 53 

ขำดทนุส ำหรบัปี       (661) (616) 

 กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย ซึ่งมำจำกธุรกิจสื่อ (2562: 2 รำย ซึ่งมำจำกธุรกิจสื่อและ
ธุรกิจใหบ้รกิำรขอ้มลูและควำมบนัเทิง) 

  

(หน่วย: ล้านบาท)

ธรุกจิส่ือ

ธรุกจิ 
ให้บรกิำรข้อมูล 

และควำมบันเทงิ 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และตัดรำยกำร 

ระหว่ำงกนั
งบกำรเงนิรวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
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30. ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ 

30.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 708 ลำ้นบำท (2562: 

660 ลำ้นบำท) ที่เก่ียวขอ้งกบักำรซือ้ลิขสิทธิ์ภำพยนตร ์
30.2 กำรค ำ้ประกัน 

ก) บริษัทฯ ค ำ้ประกันวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจำกธนำคำรใหแ้ก่บริษัทย่อย (ไม่รวมกำรค ำ้ประกัน
วงเงินหนังสือค ำ้ประกันตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 30.2 ค) เป็นจ ำนวนรวม 
2,153 ลำ้นบำท (2562: 1,775 ลำ้นบำท) 

ข) บริษัทย่อยค ำ้ประกันวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจำกธนำคำรใหแ้ก่บริษัทฯ ในวงเงิน 35 ลำ้นบำท 
(2562: 35 ลำ้นบำท) 

ค) ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษัท         
เพื่อค ำ้ประกันกำรปฏิบัติตำมสญัญำเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 235 ลำ้นบำท และ 13 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ 
(2562: 237 ลำ้นบำท และ 6 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพำะบริษัทฯ: 3 ลำ้นบำท (2562: 3 ลำ้นบำท)) 
หนงัสือค ำ้ประกนัดงักลำ่วค ำ้ประกนัโดยกลุม่บรษิัทและเงินฝำกออมทรพัยข์องกลุม่บรษิัท 

30.3 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำบริกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสญัญำบริกำรที่จะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคตจ ำนวน 
190 ลำ้นบำท อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต่ 1 ถึง 8 ปี 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

31.1 วัตถุประสงคแ์ละนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ 

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส  ำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลูกหนีก้ำรคำ้และ      
ลูกหนีอ้ื่น รำยไดค้ำ้งรับ เงินใหกู้้ยืม เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีอ้ื่น และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทำงกำรเงินดงักลำ่ว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงดงันี ้
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 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

 กลุม่บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ำรค้ำและเคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจ ำนวนเงินสงูสดุ
ที่กลุม่บริษัทอำจต้องสญูเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมลูค่ำตำมบญัชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงโดยใช้นโยบำยและขัน้ตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ออย่ำงเหมำะสม  
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระส ำคัญ นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมยอดคงค้ำง 
ของลกูหนีก้ำรค้ำและเคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่น ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีลกูค้ำรำย
ใหญ่จ ำนวนน้อยรำย และอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ท ำให้กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของ
ลกูหนี ้

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทพิจำรณำผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้โดยพิจำรณำจำก
อำยุหนี ค้งค้ำงนับจำกวันที่ถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่มี รูป แบบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ที่คล้ำยคลึงกัน หรือจำกประมำณกำรกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับช ำระ และคิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบีย้ที่แท้จริง 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ที่ส ำคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินให้กู้ ยืม และเงินกู้ ยืม สินทรัพย์ 
และหนีส้ินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบีย้คงที่  
ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัรำตลำดในปัจจบุนั 

 กำรที่อตัรำดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมที่มีอตัรำดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตำมอตัรำตลำดเพิ่มขึน้หรือลดลงร้อยละ 0.25 โดย
ใช้สมมติฐำนว่ำ จ ำนวนเงินต้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ของกลุม่บริษัท และตวัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ตลอดหนึ่ง
ปี มีผลท ำให้ก ำไรก่อนภำษีส ำหรับปีของกลุ่มบริษัทลดลงหรือเพิ่มขึน้ 4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นีข้้อมลูนีไ้ม่ใช่
กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคตแต่อย่ำงใด 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคญัอันเก่ียวเนื่องจำกกำรซือ้หรือขำยสินค้ำและบริกำร  และ
กู้ยืมหรือให้กู้ ยืมเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทจะท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็น
ครัง้ครำว ซึง่สว่นใหญ่มีอำยุสญัญำไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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 กลุม่บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินที่เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงันี  ้

สกลุเงิน 
งบกำรเงินรวม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีส้ินทำงกำรเงิน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

จตั 11 4 5 - 0.0228 0.0203 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 6 6 31.2937 30.1540 

 

สกลุเงิน 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีส้ินทำงกำรเงิน 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

จตั 11 4 5 - 0.0228 0.0203 

 กำรที่อตัรำแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้หรือลดลงร้อยละ 5 โดยก ำหนดให้ตวัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ มี
ผลต่อมลูค่ำของสินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตวัเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ท ำให้ก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษัท
ลดลงหรือเพิ่มขึน้ 1 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: 1 ล้ำนบำท) ตำมล ำดบั ทัง้นี ้กลุม่บริษัทไม่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอื่น และข้อมลูนีไ้ม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือ
พยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคตแต่อย่ำงใด 

 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม และสญัญำเช่ำ โดยกลุ่ม
บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทนุที่หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำย
ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคืนหนีส้ินที่จะครบก ำหนดภำยใน 12 เดือนออกไป 

  

สกลุเงนิ

งบกำรเงนิรวม
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ

2563
(ล้ำน)

2562
(ล้ำน)

2563
(ล้ำน)

2562
(ล้ำน)

2563 2562

(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)

สกลุเงนิ

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ

2563
(ล้ำน)

2562
(ล้ำน)

2563
(ล้ำน)

2562
(ล้ำน)

2563 2562

(บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)
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 รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหนีส้ินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท  ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563  
ซึง่พิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสญัญำที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่ำปัจจบุนั สำมำรถแสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 497 - 497 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 136 - 136 
เงินกู้ยืมระยะยำว 307 1,570 1,877 
ต้นทนุกำรได้รับใบอนญุำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ี 
และดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 234 - 234 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 18 10 28 
รวม 1,192 1,580 2,772 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 หนีส้ินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทจ ำนวน 235 ล้ำนบำท  มีก ำหนดช ำระคืน 
เม่ือทวงถำม และหนีส้ินทำงกำรเงินของบริษัทฯ จ ำนวน 181 ล้ำนบำท มีก ำหนดช ำระคืนภำยในหนึ่งปี 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 เนื่องจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียง
กบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด กลุม่บริษัทจึงประมำณมลูค่ำยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมลูค่ำตำม
บญัชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัท คือ กำรจดัให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสร้ำงมลูค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ำกับ 2.27 :1 (2562: 1.26:1) และเฉพำะบริษัทฯ เท่ำกับ 0.05:1 
(2562: 0.07:1) 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 34.7 
ล้ำนบำท จำก 347,105,404 บำท (หุ้ นสำมัญ 3,471,054,038 หุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 0.1 บำท) เป็น 
381,805,404 บำท (หุ้นสำมญั 3,818,054,038 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.1 บำท) โดยกำรออกและจดัสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 347 ล้ำนหุ้ น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 0.1 บำท แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทนุจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือกิจกำร
ที่เก่ียวข้องกนั 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2564 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำรเงนิรวม

ไม่เกนิ  
1 ปี 1-5 ปี รวม
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