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รายงานประจ�ำปี 2563

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งการเปลีย่ นแปลงของกลุม่ บริษทั โมโน
เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ให้กระชับ
มีความคล่องตัว ด้วยการทยอยปิดธุรกิจที่ไม่ท�ำก�ำไรและ
ลดขนาดองค์กรลงเมื่อตอนต้นปี การย้ายที่ตั้ง ส�ำนักงาน
จากเดิมที่ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล มายัง MONO29
Studio บนถนนชัยพฤกษ์ พร้อมปรับเปลีย่ นรูปแบบวัฒนธรรม
ออฟฟิศแบบเดิมที่เป็นส�ำนักงาน ให้พนักงานสามารถ
ท�ำงานแบบ Work From Anywhere ซึง่ ตอบรับกับมาตรการ
ของภาครัฐ ที่ขอความร่วมมือให้เอกชนท�ำงานแบบ Work
From Home เพื่ อ หยุ ด การกระจายเชื้ อ ในช่ ว งที่ เ กิ ด
การระบาดครั้ ง แรกของไวรั ส โคโรน่ า หรื อ โควิ ด -19
ในประเทศ และเมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2563 บริ ษั ท
ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
เป็น บริษทั โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ตามการปรับเปลีย่ น
ทิศทางของธุรกิจ
การตัดสินใจปรับเปลี่ยนของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ นอกจาก
ช่วยให้บริษทั สามารถรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ได้ทันท่วงทีแล้ว ยังเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จา่ ยภายใน และยังคงด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ต่อไปได้
ภายใต้แรงกดดันของเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยและการใช้ชวี ติ แบบ
New Normal อันเนื่องมาจากโควิด-19 ที่แพร่ระบาด
อย่างรุนแรงทั่วโลก
ธุรกิจฟรีทีวีช่อง MONO29 ยังเป็นธุรกิจที่ท�ำรายได้สูงสุด
ให้กับกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด และในปีที่ผ่านมา บริษัท
ได้ เ พิ่ ม น�้ ำ หนั ก ความส� ำ คั ญ กั บ ธุ ร กิ จ Online Movie
Streaming อย่าง MonoMax ด้วยการผนึกก�ำลังทางธุรกิจ
กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ 3BB รวมทั้งเป็นผู้จัดหาคอนเทนต์และท�ำการตลาด
ให้กบั 3BB ด้วยการขายแพ็กเกจ MonoMax เป็นบริการเสริม
ให้กลุม่ ลูกค้าทีใ่ ช้บริการ 3BBGIGATV ในลักษณะ Exclusive
ที่ ผู ้ ช มจะรั บ ชมได้ทาง MonoMax และ 3BB เท่านั้น
ซึ่งหนังและซีรีส์ทั้งหมดพากย์เสียงภาษาไทย ดูง่ายและ
เป็ น คอนเทนต์ ในแบบที่ ค นไทยชื่ น ชอบ นอกจากนี้
ยั ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต คอนเทนต์ ใ ห้ กั บ ช่ อ งต่ า งๆ ในบริ ก าร
3BBGIGATV การร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่บริษทั แล้ว การท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั หาคอนเทนต์
และท�ำการตลาดให้ 3BB ท�ำให้บริษัทมีอ�ำนาจต่อรอง
ในการซือ้ คอนเทนต์มากขึน้ สามารถเลือกซือ้ ภาพยนตร์ดๆี
ได้ก่อนผู้ให้บริการรายอื่น อีกทั้งการที่บริษัทมีช่องทาง
น�ำเสนอคอนเทนต์ความบันเทิงผ่านหน้าจอที่หลากหลาย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น โรงภาพยนตร์ บริ ก ารแบบ SVOD ผ่ า น
MonoMax และฟรีทีวี MONO29 ท�ำให้บริษัทสามารถ
บริหารต้นทุนได้คุ้มค่า

ส�ำหรับธุรกิจอื่นๆ ทั้ง 29Shopping และ MThai มีการ
ปรับตัวให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ และการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม โดย 29Shopping มียอดขายเติบโตในส่วน
ของสิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเก็ บ ตั ว อยู ่ บ ้ า น ในช่ ว ง
รั ก ษาระยะห่ า ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19
ส่วน MThai ได้เปลี่ยนบทบาทเป็น Online Influencer
ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ า งๆ จั ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ สั ง คม
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า
เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายก�ำลังซื้อจะกลับคืนมา
และจะเริ่มเห็นผลก�ำไรจากธุรกิจต่างๆ มากขึ้น
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังคงด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทีน่ า่ ยินดีวา่
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้รบั ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และยังได้คะแนนเต็ม
ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7 นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นสมัยที่ 2 ด้วย
ไม่เพียงยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
เท่านัน้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคมด้วยการ
ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ จั ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ สั ง คม
อาทิ การท�ำคลิปป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับกรมอนามัย
โครงการอัปคลิปพิชิตแสนปี 6 ร่วมกับกสทช. โครงการ
ส่งเสริมและเผยแพร่ ค ่ า นิ ย มความเป็ น ไทย ร่ ว มกั บ
กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่ วร่วมกับ ททท. ในงาน “What’s Up หาดใหญ่”
และ “คนเท่เที่ยวไทย เลาะบ้านอีสานใต้”
สุดท้ายนี้ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน
ทุกคน พร้อมทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท ก้ า วผ่ า นวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ และ
เติบโตอย่างเข้มแข็ง ในฐานะประธานกรรมการบริษัท
ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ พันธมิตร
ทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและส่งเสริมการด�ำเนินกิจการ
ของบริษทั ด้วยดีเสมอมา บริษทั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั
การสนับสนุนเช่นนี้ตลอดไป

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
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ในปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจทัว่ โลกเกิดภาวะชะลอตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทีเ่ กิดขึน้
ในไตรมาสแรกของปี และส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานถึงไตรมาสสุดท้าย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อซึ่งเดิม
มีการแข่งขันที่รุนแรงอยู่แล้ว ต้องพบกับความท้าทายใหม่ เมื่อภาคธุรกิจต่างพากันลดค่าใช้จ่ายการตลาด
เพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาด ทั้งการปรับขนาดโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง การย้ายที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ย การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ทเี่ น้นการท�ำงานแบบ New Normal รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือ
ทางการตลาดกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผลประกอบการ
โดยรวมค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในระยะยาว
ภาพรวมของธุรกิจในปีทผี่ า่ นมา ช่อง MONO29 ยังคงเป็นธุรกิจทีส่ ร้างรายได้สงู สุดให้กลุม่ บริษทั โดยทีส่ ามารถรักษา
เรตติ้งไว้ได้ในอันดับ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในช่อง MONO29 ตลอด 4 ปีได้เป็นอย่างดี ในช่วง Lockdown
ช่อง MONO29 ได้จัดโปรแกรมฉายแบบ Movie Pack น�ำเสนอเป็นธีมภาพยนตร์ในสัปดาห์นั้นๆ เพื่อให้
จดจ�ำได้ง่าย เช่น ธีมซุปเปอร์ฮีโร่, บู๊แอคชั่น, สัตว์ประหลาด, สายลับ 007 จนไปถึงธีมนักแสดงน�ำฮอลลีวูด
คนเดียวกันตลอดสัปดาห์ นอกจากหนังดีจากค่ายดังทั่วโลกแล้ว ทางช่องยังเสริมความแข็งแกร่งของรายการข่าว
ด้วยการปรับกลยุทธ์น�ำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ย่อยข่าวให้เข้มข้นเข้าใจง่าย รวมทั้งขยายช่วงเวลา
ข่าวตอนเย็น ท�ำให้ช่องมีเรตติ้งดีทั้งช่วงข่าวและคอนเทนต์บันเทิง ส�ำหรับบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง MonoMax
ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการน�ำเสนอคอนเทนต์
ที่คนไทยชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มซีรีส์จีนยอดนิยม มีพากย์ไทย และผลิตละครไทยทันสมัยหลายแนวจาก
ฝีมือผู้จัดชั้นน�ำ อีกทั้ง MonoMax ยังได้ร่วมมือกับช่อง MONO29 ด�ำเนินกลยุทธ์จัดฉายภาพยนตร์พร้อมกัน
สองช่องทาง (cross platform) เพือ่ รองรับพฤติกรรมการชมคอนเทนต์ทงั้ แบบ การชมเป็นตอนผ่านทาง MONO29
และการชมทุกตอนทีเดียวจบผ่านทาง MonoMax ซึ่งส่งผลให้ MonoMax มียอดการรับชมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า
ทิศทางธุรกิจในอนาคต MonoMax ผนึกก�ำลังร่วมกับผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB ในแพ็กเกจ 3BB GIGATainment
และ 3BB GIGATV โดยลูกค้า 3BB จะสามารถรับชมคอนเทนต์จาก MonoMax และ HBO GO ได้ ท�ำให้สามารถ
รับชมภาพยนตร์ได้เต็มอิ่มกว่า 40,000 เรื่อง นับเป็นการผสมผสานของสองบริษัทระหว่างเทคโนโลยีของ 3BB
และความช�ำนาญด้านคอนเทนต์ ของ MONO อันเป็นจุดแข็งของแต่ละฝ่ายอย่างลงตัว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า
ตลอดระยะเวลาทีเ่ กิดวิกฤติไวรัสโคโรน่า ธุรกิจยังมีการเติบโตสูงและไม่ได้สง่ ผลกระทบ จากพฤติกรรมคนท�ำงาน
และรับชมความบันเทิงผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวกลับเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ด้วยการสร้างรายได้จากการขายร่วม และยังเป็นการกระจายความเสีย่ งเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจทีวีให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมดังกล่าวในอนาคต โดยการร่วมมือครั้งนี้ บริษัทท�ำหน้าที่เป็น Master Content Provider ซึ่งเป็น
ธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท โดยเป็นผู้จัดหาและผลิตคอนเทนต์ รวมไปถึงการท�ำการตลาดให้กับ 3BB นอกจาก
บริษัทจะมีรายได้จากการท�ำธุรกิจเพิ่มขึ้น ยังท�ำให้บริษัทมีอ�ำนาจต่อรองในการซื้อคอนเทนต์มากขึ้น รวมถึงช่วย
ประหยัดงบโฆษณาด้วย บริษัทจะมีรายได้จาก 3BB ทั้งที่เป็นส่วนแบ่งจากการขายร่วมและการผลิตคอนเทนต์
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง MonoMax กับ 3BB และช่อง MONO29 ผลักดันให้จ�ำนวนสมาชิกเติบโตอย่างชัดเจน
โดย MonoMax วางเป้าหมายสู่การมียอดสมาชิกทั้งสิ้น 1 ล้านรายภายใน 3 ปี
ด้านธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท เว็บไซต์ MThai ปรับตัวเป็น Online Influencer น�ำเสนอข่าวสารที่เป็นกลาง
และมีความน่าเชื่อถือ เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภาครัฐ และสังคม ในส่วนธุรกิจ 29Shopping มีรายได้
เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นบุรุษและผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรี และในอนาคตอันใกล้จะขยาย
ธุรกิจไปสู่แพลตฟอร์ม 3BB โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มมากขึ้น
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การที่บริษัทยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง และบริษทั เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ท�ำให้ได้รบั
การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการอยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6
ติดต่อกัน บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ปีที่ผ่านมาบริษัทด�ำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมผ่านการ
มีสว่ นร่วมของพนักงานในโครงการต่าง ๆ อาทิ การบริจาคสิง่ ของ
เครือ่ งใช้ให้มลู นิธกิ ระจกเงา, การบริจาคขวดน�ำ้ ให้โรงพยาบาล
เพือ่ ผลิตเป็นทีพ่ น่ ยา (Volumetric Spacer) ส�ำหรับผูป้ ว่ ย
และการบริจาคเครื่องนุ่งห่มให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
เพือ่ สูไ้ ฟป่าภาคเหนือ รวมถึงโครงการสนับสนุนการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอย่าง “Mono Masks
for Kids” โดยพนักงานร่วมกับบริษัทแบ่งปัน
หน้ า กากอนามั ย เพื่ อ นั ก เรี ย นที่ ข าดแคลน
รวมกว่า 20 โรงเรียนทัว่ ประเทศ และพนักงาน
ร่วมกันจัดท�ำหน้ากาก Face Shield ส่งมอบให้
โรงพยาบาลและบุค ลากรทางการแพทย์
เป็นต้น
ผมในฐานะตั ว แทนคณะผู ้ บ ริ ห าร
และพนั ก งานบริ ษั ท ขอขอบพระคุ ณ
ท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น ลู ก ค้ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนทุ ก ท่ า น
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มอบความไว้วางใจ
และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของ บริษทั โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยดีเสมอมา ขอให้ทา่ นมัน่ ใจว่าบริษทั
มุ่งมั่นขับเคลื่อน องค์กรบนพื้นฐานระบบ
ก า ร จั ด ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก ้ า ว ทั น
การเปลี่ ย นแปลง พร้ อ มฝ่ า ฟั น วิ ก ฤต และ
เดิ น หน้ า สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นคอนเทนต์
ความบันเทิงยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

3

4

1 2

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

2. นายปรีชา ลีละศิธร

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

* ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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5. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ผู้ช่วยประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

6. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

7. นายซัง โด ลี
กรรมการ

8. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
กรรมการ

7 5 6 8

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
* ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินทีส่ ำ� คัญ 3 ปีทผี่ า่ นมา สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลการด�ำเนินงานตามงบการเงินรวม
2563

2562

2561

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

4,406.09
3,053.43
1,352.66

4,542.78
2,531.09
2,011.69

5,765.08
3,123.99
2,641.09

งบก�ำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

1,644.65
1,692.28
(589.39)
(661.49)

2,150.39
2,183.75
(560.02)
(616.19)

2,399.23
2,508.12
(45.28)
(193.27)

(0.19)
3,471.05
3,471.05
0.10

(0.18)
3,471.05
3,471.05
0.10

(0.06)
3,451.45
3,471.03
0.10

2563
(5.14)
(38.73)
(39.09)
(39.32)
(14.78)
2.26

2562
8.71
(27.59)
(28.22)
(26.49)
(11.96)
1.26

2561
20.56
(6.43)
(7.71)
(7.18)
(0.79)
1.18

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)
จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น)
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญในปี 2563

• วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จ�ำกัด เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับบริษัทคู่ค้าธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง

เพือ่ ความหลากหลายของสินค้า รองรับความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย และเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับ Product Line Up ของ 29Shopping มากยิ่งขึ้น อีกทั้งขยายช่องทางการขาย ผ่านแพลตฟอร์ม Marketplace
เพื่อเพิ่มความสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคใหม่ที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ และซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ส�ำนักงาน กสทช. ร่วมกับ

MThai แถลงข่าวโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสน
ปี6” ภายใต้หัวข้อ “CYBERBULLYING?” เพื่อ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชน นั ก เรี ย น,
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค คลทั่ ว ไป ได้ แ สดงความคิ ด
สร้างสรรค์และความสามารถในการผลิตหนังสั้น
เชิงส่งเสริมสังคม รณรงค์การใช้ Social Media
อย่ า งเหมาะสม และลดการกลั่ น แกล้ ง กั น
บนโลกออนไลน์

• วันที่ 9 มีนาคม 2563 MonoMax ร่วมกับ 3BB

และ HBO GO จัดแคมเปญ “3BB GIGATainment”
ความบันเทิงจากทัว่ มุมโลก ลูกค้า 3BB ทีส่ มัครแพ็กเกจ
3BB GIGATainment เพียงเพิ่มค่าบริการรายเดือน
39 บาท เป็น 629 บาท ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็ว
1 Gbps. พร้อมรับชมภาพยนตร์และซีรสี แ์ บบไม่จำ� กัด
ด้วยบริการ MonoMax และ HBO GO ตลอดจน
สามารถฟังเพลงและร้องคาราโอเกะผ่านบริการ OKE

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร พร้อมทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ในเครื อ โมโน ถื อ ฤกษ์ ดี ในการย้ า ยที่ ท� ำ การ
ส�ำนักงานใหญ่มายังโมโน 29 สตูดโิ อ ถนนชัยพฤกษ์
และจัดกิจกรรม Open House: New Normal New
Office อย่างอบอุ่น

• วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ปรับโครงสร้างบริษัท

และเปลี่ ย นชื่ อ 3 บริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น
การด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้ MONO FILM เปลีย่ นชือ่ เป็น
MONO STREAMING มุ ่ ง เน้ น ที่ ธุ ร กิ จ วิ ดี โ อ
สตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก MonoMax ในส่วน
MONO GENERATION เปลี่ยนชื่อเป็น MONO
CYBER มุง่ เน้นสือ่ ออนไลน์ทแี่ ข็งแกร่งอย่าง MThai
และให้บริการวางแผน สร้างสรรค์สื่อการตลาด
แบบองค์รวม (Holistic Communications) ให้กบั
แบรนด์เจ้าของสินค้า และหน่วยงานราชการ MONO
TRAVEL เปลี่ยนชื่อเป็น MONO SHOPPING
เน้ น ธุ ร กิ จ โฮมช้ อ ปปิ ้ ง 29Shopping ที่ มี ทั้ ง
การโฆษณาในทีวีดิจิตอลและออนไลน์บนเว็บไซต์

• วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ

บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิม บริษัท โมโน
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็น บริษัท
โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2563
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• วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เปิดตัวภาพยนตร์ “พร้อมรุก

ยั ย ตุ ๊ ก ตาซ้ อ มรั ก ” ผลิ ต โดย MONO Originals
ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เซ็กซี่ ที่มีเนื้อหา
แหวกกระแสหนังไทยแห่งปี ได้รับความนิยม และ
กระแสแรง มียอดคนดูมากกว่า 2 ล้านนาทีใน 5 วันแรก
ที่ออกฉาย รับชมได้ทางวิดีโอสตรีมมิ่ง MonoMax
เท่ า นั้ น และ พิ ช านา อยู ่ สุ ข (มุ ก ) ได้ รั บ รางวั ล
“สยามรัฐออนไลน์ อวอร์ด” นักแสดงหญิงยอดนิยม

• วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รายการ “เรื่องเด่น

ประเด็ น ดั ง ” ของช่อง MONO29 ได้รับรางวัล
เกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ในฐานะ “บุคคลสงเคราะห์
ดี เ ด่ น แห่ ง ปี ประจ�ำ ปี 2563 (ครั้งที่ 9) สาขา
ผู ้ ใ ห้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจต่ อ ประชาชน จั ด โดย
สหพั น ธ์ ก รรมการสงเคราะห์ เ ด็ ก และเยาวชน
แห่ ง ประเทศไทยและ สมาคมสถาบั น คุ ้ ม ครอง
สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

• วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 MonoMax จับมือ 3BB

• วันที่ 7 ธันวาคม 2563 กรมส่งเสริม

โปรโมทแคมเปญ “3BB GIGATV” ภายใต้คอนเซปต์
“ความบันเทิงที่เข้าใจคนไทย” บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน
ความเร็ ว สู ง พร้ อ มกล่ อ งดู ที วี แ บบใหม่ ที่ ท� ำ ให้ ที วี
สามารถดู ทั้ ง ช่ อ งฟรี ที วี ช่ อ งเคเบิ้ ล ที วี ห ลากหลาย
ผ่านอินเทอร์เน็ท 3BB คุณภาพคมชัด (FULL HD, 4K)
ไม่สะดุด รวมทั้งสามารถชมภาพยนตร์และซีรีส์วิดีโอ
ออนดีมานด์คุณภาพสูงอย่าง MonoMax และ HBO GO

วัฒนธรรม (สวธ.) กองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์
จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกาศ
รางวัลการประกวดภาพยนตร์สนั้ ภายใต้
โครงการส่ ง เสริม และเผยแพร่ค ่านิยม
และความเป็ น ไทย ไทยดี มี ม ารยาท
ปี 2 หั ว ข้ อ “ไทยดี มี ม ารยาท
New Normal” เป็ น กระบอกเสี ย ง
และประพฤติตนตามหลักมารยาทไทย
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม
พร้อมทั้งเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โ รคระบาด COVID-19
ได้รบั การตอบรับจากนักศึกษาทัว่ ประเทศ
เป็นอย่างดี
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท
โดยนายพิชญ์ โพธารามิก ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
โมโน เน็กซ์ และบริษทั ในเครือ ยังคงมุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ ำ� ในการสร้างสรรค์สอื่ และข้อมูลความบันเทิง ชัน้ น�ำของเมืองไทย
โดยปัจจุบันมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ จากเดิมที่ด�ำเนินธุรกิจอันหลากหลาย
ทั้งธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจเพลง
ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬาบาสเกตบอล ธุรกิจโชว์บิซ (การจัดการแสดงคอนเสิร์ต) และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งตั้งแต่
ปลายปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้เริ่มวางแผนปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจที่ยังมีศักยภาพเติบโต
ต่อไปในอนาคต ตัดธุรกิจในส่วนที่ไม่ท�ำก�ำไร และแสวงหาธุรกิจใหม่ที่จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่
โดยธุรกิจทีเ่ ป็นธุรกิจหลักของบริษทั ทีย่ งั เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง คือ ธุรกิจสือ่ ทีวี จากการทีบ่ ริษทั โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยชนะการประมูลใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัด
ปกติ (SD) ในปี 2557 บริษัทเปิดให้บริการสถานีโทรทัศน์ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวี
ที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” จากการด�ำเนินธุรกิจมากว่า 7 ปี ที่ช่อง MONO29 น�ำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก
สดใหม่ และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุม่ ผลักดันให้ชอ่ งเป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูน้ ำ� ธุรกิจทีวดี จิ ติ อลของประเทศ ด้วยความแข็งแกร่งของ
ช่อง MONO29 ในปี 2561 บริษัทจึงได้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจด้านคอมเมิร์ซ รูปแบบ TV Home Shopping และ Online
Shopping ภายใต้ชื่อ 29Shopping
ในส่วนของธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต เดิมภายใต้เว็บไซต์ MThai.com ได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดีย ทีมคอนเทนต์ได้
พัฒนาเป็นผู้ให้บริการข่าวสารที่น่าเชื่อถือที่สุดผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ อีกทั้ง ทีมการตลาดได้พัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ
ให้บริการวางแผนและสร้างสรรค์สอื่ ทางการตลาดแบบองค์รวม ให้กบั ธุรกิจในเครือ และพันธมิตรทีเ่ ป็นเจ้าของสินค้าและ
บริการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งตอบสนองการท�ำการตลาดแก่ลูกค้าทั้งแบบออนไลน์ และเชิงกิจกรรม (Event
Marketing)
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รายงานประจ�ำปี 2563

ส�ำหรับธุรกิจภาพยนตร์ ปัจจุบนั บริษทั หันมาให้ความส�ำคัญกับธุรกิจบริการวิดโี อสตรีมมิง่ แบบบอกรับสมาชิก ภายใต้แบรนด์
MonoMax มากยิง่ ขึน้ ซึง่ น�ำเสนอภาพยนตร์และซีรสี ใ์ นแบบทีล่ กู ค้าในประเทศชืน่ ชอบ ด้วยโอกาสทางการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้
จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมหันมารับชมแบบออนไลน์ และยอดสมาชิกเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึง
มุ่งผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักต่อไปในอนาคต โดยการคัดสรรคอนเทนต์แบบ Exclusive ที่สามารถรับชม
ได้ทนี่ ที่ เี่ ดียว และการขายแบบผนวกเข้ากับบริการของพันธมิตร ในลักษณะพริวเิ ลจ ซึง่ ให้เอกสิทธิพ์ เิ ศษในการรับชมแก่ลกู ค้า
ของพันธมิตร นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจจัดหาภาพยนตร์ต่างประเทศ และผลิตภาพยนตร์ไทย ส�ำหรับเข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์ โดยเน้นภาพยนตร์ที่ตรงกลุ่มลูกค้าของบริษัทมากยิ่งขึ้น
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์มาอย่างยาวนานเกือบ 20 ปี โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จับมือเป็นพันธมิตร
กับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่ง 3BB
มีแผนด�ำเนินธุรกิจให้บริการกล่องรับชมทีวี และวิดีโอออนดีมานด์ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ในช่วงกลางปี 2563
โมโน เน็กซ์ ได้เข้าด�ำเนินการเป็นผู้จัดหา ผลิตคอนเทนต์ และช่วยดูแลการตลาดด้านคอนเทนต์ให้กับ 3BB เนื่องจาก
มี ค วามเข้ า ใจในการคั ด สรรคอนเทนต์ ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ในและต่ า งประเทศ รวมถึ ง ประสบการณ์ ก ารท� ำ ธุ ร กิ จ ที วี
และสตรีมมิ่งมานาน โดย 3BB มีการเปิดตัวกล่อง “3BB GIGATV” ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งอัดแน่นด้วย
คอนเทนต์คุณภาพที่ผู้ชมสามารถเลือกชมโทรทัศน์พรีเมียมได้มากกว่า 30 ช่อง ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ การ์ตูน
กีฬา วาไรตี้ สารคดี และข่าวทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงช่องทีวี HBO ผ่านระบบความละเอียดสูงถึง 4K

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน
ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
ในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท บริษทั ได้รบั เงินสุทธิจากการเสนอขายหุน้ รวม 2,702.75 ล้านบาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�ำไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท
เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,220 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส�ำหรับการจ่ายหุ้นปันผล
และการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1 (MONO–W1) เพื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบั ติ
ในการย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทาง
ส�ำหรับการระดมทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ในปี 2558 – 2562 บริษัทมีการเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัด รวมถึงการเพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ MONO–W1 ปี 2562 บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 486,299,997.50 บาท
และมีทุนช�ำระแล้วเป็น 347,105,403.80 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่ส�ำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1
ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ท�ำให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
เป็น 347,105,403.80 บาท

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นน�ำของเมืองไทย
ผ่านเทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิตอล

พันธกิจ
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ บริหารงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การท�ำงานเป็นทีม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยึดถือปณิธาน ดังนี้ :

คงความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้น�ำด้านภาพยนตร์และซีรีส์ ทั้งไทยและต่างประเทศ
ด้วยการสรรหาคอนเทนต์ความบันเทิงสดใหม่อย่างไม่จ�ำกัดเพื่อผู้ชม

มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจในทิศทางใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงกระแสตอบรับที่ดีของตลาด ตลอดจนพัฒนาและแสวงหาช่องทางธุรกิจอื่นๆ

ผสานสื่ อ ที่ ห ลากหลายด้ ว ยการเชื่ อ มโยงสื่ อ ดิ จิ ต อลผ่ า นทุ ก แพลตฟอร์ ม เข้ า ด้ ว ยกั น
เพื่อให้ทุกหน้าจอของผู้ชมเข้าถึงความบันเทิงอย่างมีความสุข

ปรับเปลีย่ น MONO NEXT ให้เป็นองค์กรทีค่ ล่องตัวและมุง่ ไปข้างหน้า กับกระบวนการท�ำงาน
และวัฒนธรรมองค์กรภายใต้การท�ำงานตามวิธี New Normal

MONO NEXT ยึดมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โปร่งใส ควบคู่กับผลประกอบการ
ที่เติบโต อีกทั้งค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและชุมชนที่อยู่รอบด้าน
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เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
ปี 2563 จาก Mono Technology สู่ Mono Next เดิมบริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำธุรกิจหลักด้านเทคโนโลยี
โดยมีส่วนธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบ SMS ประกอบด้วยบริการเล่นเกม, ระบบการโหวตส�ำหรับ
รายการโทรทัศน์ ฯลฯ รวมถึงธุรกิจสื่อออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์คอมมูนิตี้ ซึ่งเมื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค
มีการเปลีย่ นแปลง ท�ำให้บริษทั ต้องปรับตัว โดยหลังจากประมูลใบอนุญาตทีวดี จิ ติ อล ในปี 2557 บริษทั ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ
ช่อง MONO29 โดยมีทศิ ทางในการเป็น ช่อง “ฟรีทวี ที มี่ ี หนังดี ซีรสี ด์ งั มากทีส่ ดุ ” ซึง่ ทีผ่ า่ นมาถือได้วา่ เป็นช่องฟรีทวี ชี อ่ งใหม่
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันได้สร้างการรับรู้ของผู้ชมว่าเป็นผู้น�ำคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ และซีรีส์
ทั้งในและต่างประเทศ และมีการเติบโตของเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งกลายมาเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษทั แทนธุรกิจเดิม และในปี 2563 เนือ่ งด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งกระทบต่อการด�ำเนินงานในทุกธุรกิจ
ทั้งนี้ ส�ำหรับธุรกิจสื่อทีวี ทางทีมบริหารยังคงวางเป้าหมายที่การน�ำเสนอคุณภาพของคอนเทนต์ การท�ำการตลาด
อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาการเติบโตทางด้านเรตติ้ง และส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่
ในขณะที่รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เป็นวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ผู้คนจ�ำเป็นต้องใช้ชีวิต
อยู่ในบ้านมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก MonoMax ได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด
และในอนาคตคาดการณ์วา่ การรับชมทีวจี ะปรับรูปแบบไปสูก่ ารเป็นอินเทอร์เน็ตทีวมี ากยิง่ ขึน้ ท�ำให้เราปรับเปลีย่ นองค์กร
โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ เป็นหลัก และได้ปรับลดบทบาทของธุรกิจเดิม
หลากหลายธุรกิจลง รวมถึงด�ำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและโครงสร้างองค์กร ลดขนาดองค์กรให้เล็กลง คล่องตัวมากขึน้
เพื่อตอกย�้ำทิศทางการก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจ บริษัทจึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ในช่วงกลางปี 2563 บริษทั ได้ยา้ ยทีต่ งั้ ส�ำนักงานจากอาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ มายัง MONO29 STUDIO ถนนชัยพฤกษ์
ทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของ และปรับรูปแบบการท�ำงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ ในรูปแบบ Co-working Space รองรับ
การท�ำงานในลักษณะ Mobile Office และ Work From Home ซึ่งปี 2563 ถือเป็นปีที่บริษัทปรับทิศทางและโครงสร้าง
ขององค์กรครั้งใหญ่ โดยเน้นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การผลักดันบริการ MonoMax ให้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลัก บริษัทวางเป้ายอดผู้รับชม MonoMax 1 ล้านรายภายใน 3 ปี
โดยใช้กลยุทธ์การคัดสรรภาพยนตร์และซีรสี ท์ ตี่ อบโจทย์และตรงกับรสนิยมผูช้ มชาวไทย ทีน่ ยิ มคอนเทนต์เข้าใจง่ายมีกลิน่ อาย
วัฒนธรรมเอเชีย และการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “3BB” เสนอบริการ
วิดีโอสตรีมมิ่งร่วมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลัก โดยในเดือนมีนาคม 2563 ได้เปิดตัวแพ็กเกจ “3BB GIGATainment”
ภายใต้แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดัง ระดับเวิลด์คลาสบน HBO GO MONOMAX” และบริษัทยังมีโอกาสได้เข้าช่วยจัดหา
คอนเทนต์และการตลาดให้กับ 3BB ในการเปิดตัวกล่อง “3BB GIGATV” ที่เปิดตัวในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563
โดยกล่องล็อตแรกได้รบั การจองหมดอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับทิศทางการบริหารคอนเทนต์ในปีถดั ไป บริษทั มีแผนทีจ่ ะเข้าไป
บริหารคอนเทนต์ให้ 3BB กว่า 100 ช่อง โดยเครือโมโนเป็นผู้ผลิตเอง 6 ช่อง อาทิ ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian),
ช่อง “ทรีบีบีสปอร์ตวัน” (3BB Sports 1) ซึ่งจะท�ำให้มีรายได้จากธุรกิจส่วนนี้ตั้งแต่ปลายปีนี้ และเพิ่มมากขึ้นในปีหน้า
ทั้งนี้ การที่บริษัทเป็นผู้จัดหา และติดต่อจัดซื้อคอนเทนต์ให้กับ 3BB ยิ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์และอ�ำนาจการต่อรอง
ให้กบั บริษทั ด้วยกลยุทธ์การบริหารคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ ด้านการจัดซือ้ การผลิต การตลาด
และการบริหารต้นทุน ท�ำให้คอนเทนต์สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากหลายช่องทาง ทัง้ การฉายในโรงภาพยนตร์
ฉายผ่านช่อง MONO29 ผ่านแอปพลิเคชัน MonoMax หรือขายลิขสิทธิไ์ ปยังต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั สามารถให้บริการ
บนกล่อง “3BB GIGATV เป็นการบริหารสิทธิ์จากส่วนธุรกิจต้นน�้ำไปถึงการตลาด และการบริการถึงผู้บริโภคปลายน�้ำ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท โดยมีภาพรวมการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้
บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ�ำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด

บริษทั โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2563

100%
100%
100%

บริ ษัท โมโน อิ น โฟ ซิ ส เต็ ม ส์ จ� ำ กั ด

100%

บริ ษัท โมโน มิ ว สิ ค จ� ำ กั ด

100%

บริ ษัท โมโน เรดิ โ อ จ� ำ กั ด

100%

บริ ษัท โมโน ทาเลนท์ สตู ดิโ อ จ� ำ กั ด

100%

บริ ษัท ที โ มเมนต์ จ� ำ กั ด

100%

Mono Technology Hong Kong Limited
1

100%

บริ ษัท โมโน ช้ อปปิ ้ ง จ� ำ กั ด

PT. Mono Technology Indonesia

บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจการ

100%

99%1
100%

บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) 99% และ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ำกัด 1%

Media
Business

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1. ธุรกิจสื่อทีวี
(TV Business)
ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล น�ำเสนอรายการโทรทัศน์
ที่เน้นคุณภาพเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามช่อง
“โมโน ทเวนตีไ้ นน์” (MONO29) ภายใต้สโลแกน ฟรีทวี ที มี่ ี หนังดี ซีรสี ด์ งั
มากทีส่ ดุ จากสตูดโิ อชัน้ น�ำต่างประเทศ ทัง้ ฮอลลีวดู และเอเชีย โดยสามารถ
รับชมได้แบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

2. ธุรกิจบริการวิดโี อสตรีมมิง่ แบบบอกรับสมาชิก
(Subscription Video on Demand Business)
ประกอบธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ในรูปแบบวิดโี อสตรีมมิง่ ในนาม “โมโนแมกซ์”
MonoMax ที่มีคอนเทนต์มากกว่า 20,000 ชั่วโมง ด้วยคอนเทนต์หลากหลาย
ประเภททั้ ง ซี รี ส ์ ภาพยนตร์ ฟ อร์ ม ยั ก ษ์ ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ภาพยนตร์ น อกกระแส หรื อ คอนเทนต์ เ ฉพาะกลุ ่ ม เช่ น กี ฬ า การ์ ตู น
และสารคดีต่างๆ จากฮอลลีวูด และเอเชีย สามารถรับชมคอนเทนต์ได้ทุกที่
ทุกเวลา รองรับการชมผ่านหลากหลายอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจจัดหา
และจัดจ�ำหน่ายภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์
และสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร
(Online Business Intelligence)
เป็นผูใ้ ห้บริการคอนเทนต์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ในนามเว็บไซต์ MThai.com ผูน้ ำ� สังคม
ออนไลน์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาเป็น Branded Influencer ที่น�ำเสนอข่าวสาร
ที่ “ชัดเจน เที่ยงตรง” ผ่านโซเชียลมีเดีย อย่าง เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ภายใต้ชื่อ
MThai ที่มีผู้ติดตามรวมกันกว่า 3 ล้านราย ด้วยศักยภาพของทีมงานออนไลน์
มากว่า 20 ปี น�ำไปสู่การให้บริการออกแบบและจัดท�ำธุรกิจออนไลน์ครบวงจร
ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ เพื่อรองรับกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ทางออนไลน์
และโซเชียลมีเดีย รวมถึงการตลาดออฟไลน์ในรูปแบบกิจกรรม (Event Marketing)
ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

4. ธุรกิจคอมเมิร์ซ
(Commerce Business)
เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าและบริการ ในรูปแบบออนไลน์ และทีวโี ฮม ช้อปปิง้
ผ่ า นช่ อ ง MONO29 ภายใต้ ชื่ อ 29Shopping น� ำ เสนอสิ น ค้ า
หลากหลายสไตล์ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน อาทิ เครือ่ งครัว เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
สินค้าส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน ฯลฯ คัดสรรด้วย
ทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกค้า
สามารถเลือกสินค้าผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์บนช่อง MONO29,
ทางออนไลน์ 29shopping.com, ทางเฟซบุ๊ก 29shopping และระบบ
Call Center 02-100-7066 พร้ อ มความสะดวกในการช� ำ ระเงิ น
หลากหลายรูปแบบ บริการทีร่ วดเร็ว น่าเชือ่ ถือ รวมถึงบริการจัดส่งสินค้า
ทั่วประเทศ

5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์
(Master Content Provider)
ให้บริการผลิตและจัดหาคอนเทนต์คณ
ุ ภาพทัง้ ไทยและต่างประเทศให้กบั พันธมิตร
โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ในนาม 3BB
ในการผลักดันธุรกิจ 3BB GIGATV และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์
ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเป็นทั้งผู้จัดหา ผู้ผลิตคอนเทนต์
และวางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดทางด้ า นคอนเทนต์ ให้ กั บ 3BB โดยอาศั ย
ประสบการณ์จากการท�ำช่องฟรีทีวี รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง MONO
กับสตูดิโอชั้นน�ำระดับโลก และกับผู้ให้บริการคอนเทนต์รายอื่นๆ จ�ำนวนมาก
ส�ำหรับช่องสถานีที่ โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือผลิตให้กับ 3BB อาทิช่อง
“โมโน พลัส” (Mono Plus), ช่อง “โมโน ยีส่ บิ เก้า มิวสิค สเตชัน่ ” (Mono29 Music Station)
ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอร์ตวัน” (3BB Sports 1) ฯลฯ
โดยออกอากาศในระบบ Full HD และเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า 3BB ภายใต้
กล่อง “3BB GIGATV” ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปี 2561 - 2563 เป็นดังนี้
ประเภทรายได้ตาม
กลุม่ ธุรกิจ

ด�ำเนินการ
โดยบริษทั

%
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
การ
ถือหุน้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจสื่อ
1) รายได้โฆษณา

Mono Next

-

Mono Cyber

100

Mono Broadcast1)

100

Mono Production

100

Mono Radio4)

100

2) รายได้จากวิดีโอ Mono Next
สตรีมมิ่งแบบ
Mono Cyber
บอกรับสมาชิก
Mono Info

-

1,214.66

241.42

71.78 1,783.70 81.68 1,896.21 75.60

14.27 135.72

6.21

297.44

11.86

100
100

Mono Shopping

100

Mono Streaming1)

100

Mono Broadcast1)

100

Mono Radio4)

100

2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิง
Mono Streaming1)
1) รายได้จาก
ธุรกิจภาพยนตร์

100

42.10

2.49

36.97

1.69

87.49

3.49

Mono Shopping
2) รายได้จาก
ธุรกิจคอมเมิร์ซ

100

41.64

2.46

22.81

1.04

6.36

0.25

-

30.00

1.77

-

-

-

-

3) รายได้จัดสรร
คอนเทนต์

Mono Next

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประเภทรายได้ตาม
กลุม่ ธุรกิจ
4) รายได้จาก
ธุรกิจอื่นๆ

ด�ำเนินการ
โดยบริษทั
Mono Cyber

100

Mono Shopping

100

Mono Production

100

Mono Sport1) 2)

100

Mono Music3)

100

Mono Radio4)

100

Mono Talent3)

100

Mono Play2)

100

Mono Astro2)

100

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น

รายได้รวม

%
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
การ
ถือหุน้ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
74.83

1,644.65
47.63

4.42

171.19

97.19 2,150.39
2.81

33.36

7.84

111.73

4.66

98.47 2,399.23

95.66

1.53

รายงานประจ�ำปี 2563

4.34

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�ำระบัญชีแล้ว
3)
ในปี 2563 เลิกกิจการและอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
4)
ในปี 2563 มีมติให้เลิกกิจการ
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108.89

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์
ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2563
3.4%
4.1%

0.6%

3.6%

สื่อทีวี
สื่อดิจิตอล
สื่อปายภายนอก & สื่อขนสงมวลชน
สื่อในโรงภาพยนตร
สื่อสิ่งพิมพ

10.4%
59.5%
18.5%

ธุรกิจสื่อทีวี

สื่อวิทยุ
สื่อในรานคา

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

มูลค่าตลาดโฆษณาปี 2563 มีมลู ค่ารวม 106,254 ล้านบาท ซึง่ มูลค่าโฆษณาผ่านสือ่ ทีวถี อื เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ มีมลู ค่าถึง
63,177 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.5 ของตลาดรวม เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีม่ มี ลู ค่าโฆษณาทางสือ่ ทีวรี วม 70,310 ล้านบาท
มูลค่าลดลงร้อยละ 10.1 ส�ำหรับภาพรวมปี 2563 ไม่เฉพาะสื่อทีวีที่มีมูลค่าลดลง แต่สื่อทุกประเภทมีมูลค่าตลาดลดลง
เช่นเดียวกัน โดยมีเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ส่งผลกระทบ
ยาวนานตลอดทัง้ ปี และคาดว่าจะต่อเนือ่ งไปอีกในปี 2564 ท�ำให้หลายธุรกิจหยุดชะงัก เจ้าของสินค้าและบริการส่วนใหญ่
ลดงบประมาณในการโฆษณาลง จากการทีก่ ำ� ลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดลง และมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้
ส� ำ หรั บ ช่ อ ง MONO29 ด�ำเนิน ธุรกิจมาสู่ป ีที่ 7 จากสถานการณ์ข้างต้น จึงเป็นปีที่ต้องเผชิญกับ ความท้ า ทาย
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจต่างลดค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา ท�ำให้บริษัท
ต้องปรับกลยุทธ์ทางการขาย และปรับราคาค่าโฆษณาช่วยเหลือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการที่ต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 (ปลายปี 2562) ทางฝ่ายบริหาร
มีการวางแผนมาก่อนแล้วที่จะปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยหันมามุ่งเน้นที่ธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ ที่บริษัท
เชีย่ วชาญเป็นหลัก มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลง เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว และวางแผนย้ายทีท่ ำ� การส�ำนักงานใหญ่
ท�ำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว ลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มาก
ภาพรวมสื่อทีวีช่องอื่นๆ มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าหลายช่องน�ำคอนเทนต์เดิมมาออกอากาศ (การรีรัน)
ด้วยเหตุผลข้อจ�ำกัดด้านความเสีย่ งในการถ่ายท�ำและผลิตคอนเทนต์นอกสถานที่ การประกาศล็อกดาวน์ และการลดต้นทุน
และค่าใช้จ่าย ท�ำให้ปีนี้ลดความรุนแรงของการแข่งขันกันในการน�ำเสนอคอนเทนต์ แต่ส�ำหรับ ช่อง MONO29
ยังคงให้ความส�ำคัญด้านคอนเทนต์คุณภาพ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรักษาเรตติ้งในอันดับที่ 3 โดยมีการพัฒนา
รายการข่ า วและที ม ข่ า ว ท� ำ การขยายเวลาช่ ว งข่ า วตอนเย็ น ปรั บ รู ป แบบและเนื้ อ หาให้ เ ข้ ม ข้ น โดยวางจุ ด ยื น
ในการน�ำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ไม่สร้างความแตกแยก และเสริมทัพทีมบริหารข่าวมืออาชีพ มาร่วมงานเพิ่มขึ้น
ท�ำให้สามารถเพิ่มเรตติ้งช่วงรายการข่าวได้
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ด้านคอนเทนต์บันเทิง ใช้กลยุทธ์การจัดผังรายการ ที่เรียกว่า โปรแกรม Movie Pack เพื่อเพิ่มการจดจ�ำของผู้ชม
อาทิ Keanu Reeves Pack, Triple Apes Big Pack ฯลฯ รวมถึงการเสริมซีรีส์จากฝั่งเอเชียที่เป็นที่นิยม อาทิ
ตงกง ต� ำ นานรั ก ต� ำ หนั ก บู ร พา, หมาป่ า จอมราชั น ย์ เป็ น ต้ น โดยเดื อ นธั น วาคม 2563 MONO29 มี เ รตติ้ ง
ของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 15 ปีขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 1.123
เรตติ้งของจ�ำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อนาที
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563
3.0

2.0

1.0

0.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

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

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�ำหรับนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อทีวี ได้มีการเรียกคืนคลื่นความถี่ 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นส�ำหรับ
กิ จ การที วี ดิ จิ ต อล น� ำ ไปจั ด สรรให้ กั บ กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส� ำ หรั บ เทคโนโลยี 5G ตามค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ได้มกี ารน�ำเงินทีไ่ ด้จากการจัดสรรคลืน่ มาชดเชยให้ผปู้ ระกอบการทีวี ท�ำให้ไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าประมูลช่องทีวดี จิ ติ อลใน 2 งวดสุดท้าย และค่าโครงข่ายโทรทัศน์ (MUX) ตามระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่ โดยช่อง MONO29
ได้รับการชดเชย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายต้องด�ำเนินการปรับปรุง
อุปกรณ์เครื่องส่งออกอากาศ และเปลี่ยนแปลงช่องความถี่รวม 147 สถานี โดยด�ำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2563
จนถึงกุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังการปรับคลื่นความถี่ อาจส่งผลต่อการรับสัญญาณในช่วงแรก ท�ำให้ต้องมีการปรับจูน
กล่องรับสัญญาณ เพื่อให้สามารถกลับมารับชมได้ และในระยะยาวจะท�ำให้สัญญาณการรับชมดีขึ้น
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ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก
ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของสื่อทั่วโลกมุ่งไปที่สื่อดิจิตอล ทุกธุรกิจต่างปรับตัวให้เข้าถึงผู้บริโภคทางออนไลน์
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีส่วนส�ำคัญที่เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด
ท�ำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การล็อกดาวน์ท�ำให้เกิดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal ที่ต้องท�ำงาน
จากทีบ่ า้ น การเว้นระยะห่างทางสังคม การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารและความบันเทิงจากสือ่ ดิจติ อล ท�ำให้แพลตฟอร์มวิดโี อ
ในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content เป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคหันมาสนใจเพิ่มขึ้น
แทนการชมภาพยนตร์ จ ากโรงภาพยนตร์ และทางโทรทั ศ น์ ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท มี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง
ภายใต้แบรนด์ MonoMax ของบริษัท โมโน ฟิล์ม จ�ำกัด ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทเห็นความส�ำคัญของธุรกิจนี้
มากขึ้น มีการท�ำการตลาดต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าสมาชิกให้เติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้ที่มีการเติบโต
อย่างชัดเจน ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ�ำกัด ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การท�ำธุรกิจ
ทีเ่ น้นดิจติ อลเป็นหลัก และมุง่ ผลักดันให้เป็นธุรกิจหลักต่อไป ซึง่ หวังว่าจะชดเชยกับแนวโน้มของธุรกิจสือ่ ทีวที คี่ าดการณ์
ว่าจะลดลงในอนาคต
ในเวลาเดียวกัน ตลาดระดับโลกได้หนั มาให้ความสนใจในธุรกิจนีเ้ ช่นกัน ท�ำให้มผี ใู้ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ จากต่างประเทศ
เข้าสู่ตลาดไทยหลายราย ทั้งจากฝั่งอเมริกาและจีน ทั้งนี้ MonoMax พยายามสร้างจุดแข็ง ด้วยการมีคอนเทนต์
ที่แตกต่างจากรายอื่น อาทิ การน�ำเสนอซีรีส์เอเชีย (แอคชั่น - แฟนตาซี) หรือ ซีรีส์ต่างประเทศที่มีให้เลือกชมมากมาย
หลายประเภท ด้วยการบริการมีทั้งซับไตเติ้ลไทยและพากย์ไทย ภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เป็น Exclusive ที่ดูได้ที่
MonoMax ที่เดียว กีฬา ตระกร้อ การ์ตูน ฯลฯ โดยมีคอนเทนต์ที่หลากหลาย แต่ยังคงมีทิศทางและกลยุทธ์ในการเป็น
แพลตฟอร์มที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริง (Understand Local Taste) ปีนี้ซีรีส์ที่ได้รับ
กระแสตอบรับที่ดีทางออนไลน์อย่างมาก ได้แก่ หมาป่าจอมราชันย์ (The Wolf) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากประเทศจีน,
พร้อมรุก ยัยตุก๊ ตาซ้อมรัก (My Sexdoll) ภาพยนตร์ทผี่ ลิตโดยโมโน ออริจนิ อล ฯลฯ รวมถึง บริษทั ยังปรับปรุงแอปพลิเคชัน
ด้วยการออกแบบหน้าตาการใช้งานใหม่ ทั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและสมาร์ททีวี เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานง่ายขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Cross Platform ร่วมกับสื่อในเครืออย่าง MONO29 ด้วยการน�ำซีรีส์จีน
ที่เป็นที่นิยมออกฉายทาง ช่อง MONO29 พร้อมทั้งโปรโมทให้ผู้ชมที่ต้องการดูครบทุกตอนแบบไม่ต้องรอหรือต้องการ
ชมในเวลาที่สะดวก สามารถรับชมทาง MonoMax จึงช่วยประหยัดต้นทุนการโปรโมท และยังได้ลูกค้าที่เข้าสู่ช่องทาง
สตรีมมิง่ เพิม่ ขึน้ การใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในช่วง COVID-19 อาทิ จ่ายเพียง 250 บาท รับชมได้นาน 3 เดือน รวมถึงจัดกิจกรรม
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�ำลังกับพันธมิตรโทรคมนาคมรายใหญ่ อย่าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่เป็นที่รู้จัก
ในแบรนด์ 3BB โดย ช่วงไตรมาส 2/2563 บริษัทได้เข้าเจรจากับเอชบีโอ (HBO) เพื่อที่จะน�ำคอนเทนต์ของ 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 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ท�ำให้ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 3.8 แสนราย
ก่อนจะเปิดตัวกล่อง 3BB GIGATV ในช่วงปลายปี (26 พฤศจิกายน 2563) ซึง่ แอปพลิเคชัน MonoMax จะอยูใ่ นกล่อง 3BB
โดยมีรายได้ จากการผูกแพ็กเกจกับค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Bundled)

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ในส่วนของธุรกิจภาพยนตร์ แม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัท แต่บริษัทยังคงใช้ชื่อ Mono Film ในฐานะแบรนด์ผู้เผยแพร่
ภาพยนต์ โดยบริษัทเน้นความส�ำคัญให้โรงภาพยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่จะต่อยอดไปยัง MonoMax และ
MONO29 มากกว่า ภายใต้กลยุทธ์การบริหารคอนเทนต์ (Content Leverage) โดยหลังจากเข้าฉายในโรงภาพยนตร์
คอนเทนต์จะเข้าสูแ่ พลตฟอร์มวิดโี อสตรีมมิง่ แบบมีคา่ บริการรายเดือน ก่อนจะฉายทาง 3BB GIGATV เพื่อเป็นพริวเิ ลจ
ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และเข้าสู่การฉายทางฟรีทีวีช่อง MONO29 ซึ่งจะท�ำให้เกิดความคุ้มค่า ภาพยนตร์
ที่บริษัทน�ำเข้าฉายในปี 2563 ที่มาแรง ได้แก่ Greenland นาทีระทึก..วันสิ้นโลก เปิดตัวอันดับ 1 กว่า 2 สัปดาห์
ล�ำดับเวลาการรับชมภาพยนตร์ในช่องทางต่างๆ
IPTV

ภาพยนตร์เข้าโรง

TVOD

2 เดือน

IPTV/CableTV

SVOD
2 เดือน

3BB TVOD

2 เดือน

MonoMax

FreeTV

1 ปี

HBO Channel

Mono29

ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร
Unit in Million Baht
FC 2020

Facebook

YouTube

Creative

Social

Search

Display

LINE

Online
Video

2020 6,023 3,717 1,950 1,789 1,753 1,252 1,112 996
2019 6,114 3,917 1,988 1,357 1,389 1,785 1,176 900
2019 VS 2020

-1%

-5%

-2%

32%

26% -30%

-5%

11%

Others

twitter

Affiliate
Marketing

347
227

227
212

224
256

53%

7% -13%

Native
Ad

111
108

AC 2019

instagram Instant
Ad
Messaging

105
121

3% -13%

3
4
-5%

มูลค่าตลาดสื่ออินเทอร์เน็ต ปี 2563 มีมูลค่ารวม 19,610 ล้านบาท ร้อยละ 18.5 ของตลาดรวม โดยมีมูลค่าใกล้เคียง
กับปี 2562 ที่มีมูลค่า 19,555 บาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่มากนัก โดยแพลตฟอร์มที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด คือ เฟซบุก๊ และยูทปู ตามล�ำดับ โดยเป็น New Media ทีม่ คี วามแข็งแกร่งเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งอันเนือ่ งมาจาก
การเติบโตของเทคโนโลยี ทัง้ นี้ เดิมธุรกิจ MThai เป็นผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์คอมมูนติ ขี้ นาดใหญ่ และมีรายได้หลักจากการขาย
โฆษณาแบบ Display Ads จะเห็นได้วา่ มูลค่าตลาดลดลงไปมาก ซึง่ ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้มกี ารวางแผนปรับโครงสร้าง
ธุรกิจโดยลดขนาดธุรกิจและก�ำลังคนด้านการผลิตคอนเทนต์ในหลายส่วน (Section) และหันมาให้บริการคอนเทนต์
บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ผลักดัน MThai ให้เป็น Branded Influencer ด้านการน�ำเสนอข่าวสาร โดยมีจดุ ยืนในการเป็น
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สือ่ ที่ “ชัดเจน เทีย่ งตรง” ผ่าน Facebook : MThaidotcom และ Twitter : Mthai ซึง่ มีผตู้ ดิ ตามรวมกว่า 3 ล้านราย โดยเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั
ในโซเชียลมีเดียจากการเป็นสือ่ น�ำ้ ดีทนี่ ำ� เสนอข้อมูลเหตุการณ์ 13 ชีวติ “ทีมหมูปา่ ” ติดอยูใ่ นถ�ำ้ หลวงอย่างเทีย่ งตรง รวมถึง
เหตุการณ์อนื่ ๆอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นเหตุกราดยิงทีโ่ คราช การรายงานภัยพิบตั ติ า่ งๆ และข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 จนได้รับรางวัลในการเป็นสื่อคุณภาพ ได้แก่ ปี 2563 ได้รับรางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น สื่อมวลชน
ด้านภัยพิบตั สิ นึ ามิ “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)” โดยศูนย์พฒ
ั นา
การสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส และ ปี 2562 ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Twitter ในงาน Thailand
Zocial Awards
นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ด้วยการน�ำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จากการเป็นผู้ให้บริการ
ด้านคอนเทนต์และสื่อออนไลน์มาช่วยแนะน�ำให้ค�ำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการท�ำการตลาดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม
ในรูปแบบ Total Solution Marketing โดยน�ำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อจัดท�ำแผนการตลาด กิจกรรม
ส่งเสริมการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แทนการหารายได้
ในรูปแบบเดิม โดยปี 2563 มีโครงการ/กิจกรรม อาทิ

• โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น อัปคลิปพิชิตแสนปี 6 ในหัวข้อ “CYBERBULLYING?” ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมแห่งชาติ

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

• โครงการ คนเท่เที่ยวไทย 4 ภูมิภาคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศรูปแบบ New Normal
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

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

ทั้งนี้ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ บริษัทค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ จึงมีการวางแผน
เลือกช่วงเวลา สถานที่จัดงานที่เหมาะสม และจัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างดี

ธุรกิจคอมเมิร์ซ
ภาพรวมธุรกิจคอมเมิร์ซในรูปแบบทีวีโฮมช้อปปิ้งช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม - กันยายน) ของปี 2563 เติบโตเกือบ 20%
จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นทีม่ มี ลู ค่ารวม 10,700 ล้านบาท ข้อมูลโดยสมาคมทีวโี ฮมช้อปปิง้ (ประเทศไทย) ซึง่ สวนกระแส
กับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากสถานการณ์ COVID-19 วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
หันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง และออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ทั้งการสั่งซื้อ การช�ำระเงิน
และจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง มีการรับประกันสินค้า ซื้อสินค้าแล้วสามารถคืนได้ มีบริการหลังการขายที่ติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าภายนอกด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยเฉพาะหลังจากที่ธุรกิจทีวีดิจิตอล
เริ่มด�ำเนินการในปี 2557 เป็นต้นมา จ�ำนวนช่องฟรีทีวีเพิ่มมากขึ้น นอกจากผู้ประกอบการโฮมช้อปปิ้งเดิมที่เคยใช้สื่อทีวี
เคเบิล/ทีวีดาวเทียม หันมาใช้สื่อทีวีดิจิตอลมากขึ้น ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเอง ได้หันมาขยายช่องทางการสร้างรายได้
โดยขยายธุรกิจในส่วนทีวีโฮมช้อปปิ้งของตนเอง และทางบริษัทได้เปิดบริการ 29Shopping ในปี 2561 ในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของช่อง MONO29 เช่นกัน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ยังคงรักษา
ภาพลักษณ์ของช่อง MONO29 ไม่เจาะการขายอย่างรุนแรงจนเสียอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ การลงโฆษณา
เป็นบางช่วงเวลา และใช้เวลาไม่นาน เน้นคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และอยู่ในกระแสความต้องการ โดยปีที่ผ่านมาสินค้า
ที่จ�ำหน่ายที่เหมาะกับช่วง COVID-19 อาทิ เจลล้างมือ อุปกรณ์ในครัว กระทะทอดไร้น�้ำมัน เครื่องมือซ่อมบ้าน ฯลฯ
ซึ่งเห็นได้ว่าขายได้ทั้งกลุ่มลูกค้าผู้หญิงและผู้ชาย
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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29Shopping เดิมด�ำเนินการโดยบริษัท โมโน ทราเวล จ�ำกัด และบริษัทได้ปรับโครงสร้าง โดยยกเลิกธุรกิจส่วนบริการ
จองโรงแรม เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลง ท�ำให้ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จ�ำกัด
เพื่อสร้างความชัดเจนของธุรกิจ ปัจจัยที่จะท�ำให้ธุรกิจ 29Shopping เติบโตต่อไป คือ การที่ทางช่อง MONO29
ส่งเสริมธุรกิจด้วยการให้ช่วงเวลาในการออกอากาศ (Airtime) ที่ดี การเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ากลุ่มทีวีโฮมช้อปปิ้งด้วยกัน
ช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับช่องได้มากขึ้น และการขยายช่องทางการขายไปยังแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส
(Marketplace) อาทิ Shopee, Lazada, JD.com. และในอนาคตจะขยายช่องทางการขายสินค้าไปสู่ กล่องดูทวี อี นั ทันสมัย
3BB GIGATV ที่ทางบริษัทเป็นพันธมิตรอยู่

ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์
จากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) มายาวนาน ทั้งด้านการท�ำโปรโมท
แพ็กเกจร่วมกันของบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง MonoMax และการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ เมื่อทาง 3BB มีแผนที่จะให้บริการ
กล่องอินเทอร์เน็ตทีวรี นุ่ ใหม่ ทีใ่ ห้ครบทุกความบันเทิงด้วยคุณภาพคมชัด จึงผนึกความร่วมมือระหว่าง บริษทั KT Corporation
ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้ ที่ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาอุปกรณ์
ส่วนโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ ได้เข้าไปสนับสนุนด้านการจัดหา
การผลิตคอนเทนต์ และกลยุทธ์การตลาด ในฐานะ Master Content Provider (MCP) ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภค
บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จากส่วนแบ่งของค่าบริการ ซึ่ง 3BB มีฐานลูกค้าผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่า 3.3 ล้านราย และรายได้จากการเป็นผู้ผลิตช่องโทรทัศน์ และรายการให้กับ 3BB ทั้งนี้ 3BB
เริ่มเปิดให้บริการ 3BB GIGATV ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยจะมาพร้อมแพ็กเกจเริ่มต้น 690 บาท/เดือน
ได้อนิ เทอร์เน็ตไฟเบอร์ 1 Gbps และความเร็วในการอัปโหลด 300 Mbps หรือหากมีอนิ เทอร์เน็ต 3BB GIGA FIBER อยูแ่ ล้ว
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
จะส่งผลดีตอ่ บริษทั ในอนาคตเช่นกัน อีกทัง้ การทีบ่ ริษทั เป็นผูต้ ดิ ต่อด้านการจัดหาคอนเทนต์ให้กบั 3BB ถือเป็นประโยชน์
ต่อการเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองในการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆ ของทางบริษัทด้วย และท�ำให้บริษัทสามารถเชื่อมโยง
แผนการตลาดได้ทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ปีหน้า บริษัทยังได้สิทธิการน�ำคอนเทนต์ของทาง HBO มาออกอากาศ
บนช่อง MONO29 อีกด้วย ซึ่งจะท�ำให้การวางแผนการตลาดท�ำได้ดีขึ้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของ โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือแบ่งประเภทธุรกิจเป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง
แบบบอกรับสมาชิก 3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร 4. ธุรกิจคอมเมิร์ซ 5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์
โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจติ อล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ในหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการผลิตและน�ำเสนอรายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สร้างความบันเทิง สาระความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลขล�ำดับการให้บริการ
ช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29)
ช่อง MONO29 ด�ำเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจทีวี
ดิจิตอลของประเทศไทย โดยปี 2563 ช่อง MONO29 ยังคงอยู่ในอันดับ Top 3 และพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดยั้ง ทางสถานียังคงสร้างจุดยืนด้วย “หนังดี-ซีรีส์ดัง” โดยท�ำสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว
กับสตูดิโอหลักผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Warner Bros.,
Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, CBS และ 20th Century Fox Studio โดยภาพยนตร์และซีรีส์จากสตูดิโอ
ต่างประเทศเหล่านี้ จะเป็นสัดส่วนหลักถึง 70% ของคอนเทนต์ที่ลงช่องทั้งหมด ผู้ชมสามารถรับชมได้ทางฟรีทีวี
เว็บไซต์ Mono29.com และแอปพลิเคชัน MONO29 ทั้งระบบ iOS และ Android
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โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมาน�ำเสนอผู้ชม ได้แก่

Thailand Premiere
ภาพยนตร์โปรเจกต์ยกั ษ์
จากฮอลลีวดู ออกอากาศ
บนฟรีทีวีเป็นครั้งแรก
และเป็นช่องแรก
ในประเทศไทย
Morning Cinema
ภาพยนตร์ดี
ภาพยนตร์เด่น
รอบเช้า

Premium
Blockbuster
ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่
และภาพยนตร์ที่มี
ชื่อเสียงจากฮอลลีวูด

Premium Series
ซีรีส์สุดมันส์
ครองเรตติง้ อันดับต้นๆ
ของอเมริกา

Hit Movies
ภาพยนตร์คุณภาพ
หลากหลายแนว
จากนักแสดงชื่อดัง

Midnight Cinema
ภาพยนตร์ดี
ภาพยนตร์เด่น
รอบดึก

Happy Family Times
ภาพยนตร์ดี
ส�ำหรับครอบครัว
(จันทร์ - ศุกร์) 15.00 น.

Happy Family Times
Weekend
ภาพยนตร์ดี
ส�ำหรับครอบครัว
(เสาร์ - อาทิตย์) 6.30 น.

Thai Movies
ภาพยนตร์/ซีรีส์ไทย ภายใต้การผลิตของค่าย MONO Originals
• The Kill List ล่า ล้าง บัญชี
• พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก
• พราก
• The Exchange โจรปล้นโจร
• สายลับหมากระเป๋ากับเสาไฟฟ้า

Super Series
ซีรีส์สุดฮิต

• นักฆ่าไร้เงา
• วุ่นนักรักต้องประหยัด

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

รายการวาไรตี้
• Movie Language ซีนเด็ดภาษาหนัง
• เคาะจอ 29 เติมเต็มอรรถรส ครบทุกบันเทิง
• The Greatest Variety & Entertainment
รายการกีฬา
• การแข่งขันบาสเกตบอลลีก ABL
• การแข่งขันตระกร้อ ไทยแลนด์ลีก 2020

ทั้งนี้ ช่อง MONO29 มีบริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ อาทิ
ข่าวเช้า Good Morning Thailand มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language, สารคดี มีบริการเสียงบรรยายภาพ Audio
Description หรือค�ำบรรยายแทนเสียง Closed Caption
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รายได้หลักของธุรกิจสือ่ ทีวี MONO29 มาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผสู้ นับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจ้าของสินค้า
โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อช่วงเวลา การไท-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื้นที่แสดงตราสินค้า
พร้อมทั้งมีกิจกรรมทางการตลาด 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
อีกทัง้ ยังได้รบั ความไว้วางใจจากเมืองพัทยา ให้จดั งานปีใหม่ “Pattaya Countdown 2021 : Universe of Entertainment
สนุกสุดขอบจักรวาล” ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี แต่เนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19 ทีร่ ะบาดรอบ 2
ทางผูบ้ ริหารเมืองพัทยาและผูบ้ ริหารสถานีให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน จึงได้ยกเลิกการจัดงานในปีนี้
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2. ธุรกิจบริการวิดโี อสตรีมมิง่ แบบบอกรับสมาชิก (Subscription Video on Demand Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
MonoMax เป็นผู้ให้บริการ Online Movie Streaming เจ้าแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์
แบบถูกลิขสิทธิ์ ด้วยคอนเทนต์จากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ชั่วโมง ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ ฟอร์มยักษ์
ในรูปแบบ 2 ภาษา มีพากย์ไทยครบทุกเรื่อง โดยเฉพาะซีรีส์จีนที่มีกระแสทั้งจากจีน และในประเทศ ภาพยนตร์
ทีไ่ ด้รบั รางวัล ภาพยนตร์นอกกระแส หรือเฉพาะกลุม่ กีฬา การ์ตนู ซีรสี ์ และสารคดีตา่ งๆ ซึง่ รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
อย่างคอมพิวเตอร์ สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน รวมถึงสมาร์ทดีไวซ์อื่นๆ อาทิ Android box Chromecast ฯลฯ และรองรับ
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยมีรายได้จากการให้บริการลูกค้าแบบรายเดือน (Subscription Video on
Demand: SVOD) ซึ่งลูกค้าสามารถรับชมคอนเทนต์ได้อย่างไม่จ�ำกัด เริ่มต้นเดือนละ 250 บาท และมีโปรโมชั่นส�ำหรับ
การสมัครสมาชิกแบบระยะยาว หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตร
บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ชั้นน�ำ หรือผู้ผลิตผลงานคุณภาพต่างๆ ทั้งในประเทศ 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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ส�ำหรับธุรกิจด้านภาพยนตร์ บริษัทยังคงด�ำเนินการจัดหาภาพยนตร์ต่างประเทศ และผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพ ในนาม
ค่ายโมโน ฟิลม์ เพือ่ น�ำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และบริหารลิขสิทธิภ์ าพยนตร์ทมี่ ใี ห้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้จากหลายแพลตฟอร์ม
ตั้งแต่ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MonoMax ทางทีวีผ่านช่อง MONO29 และขายสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ โดยธุรกิจ
มีรายได้ทางตรงจากผู้ชมในโรงภาพยนตร์ และการเป็นผู้จัดหาแบ่งสิทธิ์ (Sublicense) ต่อไปยังหน่วยธุรกิจในเครือ ทั้งนี้ ปี 2563
บริษทั เน้นภาพยนตร์ทตี่ รงกลุม่ ลูกค้าของบริษทั มากขึน้ โดยได้มกี ารน�ำภาพยนตร์ตา่ งประเทศเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ รวม 7 เรือ่ ง ดังนี้

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2563
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

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร (Online Business Intelligence)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร ด้วยทีมงานทีม่ ศี กั ยภาพ ทีผ่ ลักดัน
ผลงานออนไลน์มากว่า 20 ปี ผ่านสื่อออนไลน์ที่แข็งแกร่ง ในนาม MThai ผู้น�ำสื่อ
สังคมออนไลน์คณ
ุ ภาพทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ และเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะBranded Influencer
ด้านการน�ำเสนอข่าวสารออนไลน์ที่ “ชัดเจน เทีย่ งตรง” เน้นรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล
ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และตรงประเด็น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook :
MThaidotcom และ Twitter : Mthai ทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามรวมกว่า 3 ล้านราย โดยมีรางวัลการันตี
อาทิ ปี 2563 ได้รับรางวัลดีเด่นสื่อมวลชนด้านภัยพิบัติสึนามิ โดยศูนย์พัฒนา
การสือ่ สารด้านภัยพิบตั ิ ไทยพีบเี อส และ ปี 2562 ได้รบั รางวัล Best Brand Performance
on Twitter ในงาน Thailand Zocial Awards
ประกอบกับหน่วยการตลาดออนไลน์ และหน่วยกลยุทธ์ด้านอีเว้นท์ (Event) บริษัทได้ให้บริการ วางแผน ออกแบบ
สร้างสรรค์สอื่ ทางการตลาดแบบองค์รวม ให้กบั ธุรกิจในเครือ และพันธมิตรทีเ่ ป็นเจ้าของสินค้าและบริการต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน ด้วยความเข้าใจในการบริหารสื่อแนวใหม่ (New Media) ของทุกแพลตฟอร์ม ท�ำให้สามารถตอบ
สนองการท�ำการตลาดแก่ลูกค้าทั้งแบบออนไลน์ ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูล สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
และการสือ่ สารทางออนไลน์ รวมถึงการตลาดในรูปแบบออฟไลน์เชิงกิจกรรม (Event Marketing) และกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม (CSR) โดยมีรูปแบบการท�ำรายได้ดังนี้
• โฆษณาออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
• กิจกรรมอีเว้นท์ ที่มีรายได้จากผู้สนับสนุน ได้แก่ กิจกรรมประกวดหนังสั้น โครงการ อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6
ภายใต้หัวข้อ“CYBERBULLYING?” ร่วมกับส�ำนักงาน กสทช. และ กิจกรรมประกวดหนังสั้น ไทยดี มีมารยาท ปี 2
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นต้น
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4. ธุรกิจคอมเมิรซ์ (Commerce Business)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ ในรูปแบบทีวีโฮม ช้อปปิ้ง และออนไลน์ ภายใต้ชื่อ 29Shopping ซึ่งมีสินค้าให้เลือก
หลากหลายครอบคลุมในทุกประเภทสินค้า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งมีทั้งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
สัง่ ซือ้ สินค้าได้สะดวกผ่าน Call Center 02 - 100 - 7066, เว็บไซต์ 29shopping.com และทาง Social Network อย่าง เฟซบุก๊ ,
ไลน์, อินสตาแกรม สะดวกสบายมีบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ มีการรับประกันสินค้า สามารถคืนสินค้าได้
และมีบริการหลังการขายที่ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทใช้ช่องทางการโปรโมทสินค้าผ่านช่อง MONO29 เป็นหลัก น�ำเสนอรายการโฆษณาในรูปแบบการแนะน�ำสินค้า
คุณสมบัตขิ องสินค้า และการแสดงการใช้งานทีส่ อดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน รวมถึงน�ำเสนอสินค้าลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์เพื่อสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของช่อง MONO29 อาทิ สินค้า Marvel, Harry Potter ปี 2563 ขยายเข้าสู่
ช่องทาง มาร์เก็ตเพลส (Marketplace) ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั อาทิ Shopee, Lazada, JD.com เพือ่ ขยายฐานลูกค้า และเข้าเป็นพันธมิตร
กับคู่ค้าธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

35

3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจร (Online Business Intelligence)

5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์ (Master Content Provider)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เป็นผูใ้ ห้บริการผลิตและจัดหาคอนเทนต์คณ
ุ ภาพทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ให้บริการบนกล่อง 3BB GIGATV โมโน เน็กซ์
ลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB
และ บริษัท KT Corporation ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
กล่องดูทีวีอันทันสมัย ตอบสนองครบทุกความบันเทิง คุณภาพคมชัดไม่สะดุด บนโครงข่าย Fiber Optic คุณภาพสูง
ของ 3BB ซึ่งมีฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กว่า 3.3 ล้านราย
จากประสบการณ์ด้านการผลิตและจัดหาคอนเทนต์ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์และซีรีส์สู่ผู้ชม
มากว่า 7 ปีในธุรกิจสือ่ ทีวี และสตรีมมิง่ ประกอบกับความสัมพันธ์อนั เหนียวแน่นระหว่างบริษทั กับสตูดโิ อชัน้ น�ำระดับโลก
บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจในฐานะ Master Content Provider (MCP) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์
และจั ด วางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดด้ า นคอนเทนต์ ใ ห้ และผลั ก ดั น 3BB GIGATV เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการ
ของกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยเป็นผู้สนับสนุนการติดต่อกับพันธมิตรรายใหญ่ๆ อาทิ HBO GO, สตูดิโอชั้นน�ำ
ในต่างประเทศรายอืน่ ๆ และผูใ้ ห้บริการคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เพือ่ จัดหาเนือ้ หาพรีเมียมและเข้าถึงลูกค้า 3BB ในเมือง
และต่างจังหวัด อาทิ ช่องรายการจากต่างประเทศ ช่องเคเบิลทีวี ภาพยนตร์และซีรีส์จากเอเชียและฮอลลีวูด ภาพยนตร์
และละครไทย กีฬา การ์ตูนและครอบครัว ช้อปปิ้ง รายการเพลง ข่าว สารคดี และอื่นๆ โดยเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า 3BB
ภายใต้กล่อง “3BB GIGATV” ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึง่ ลูกค้าสามารถเลือกชมช่องพรีเมียมได้มากกว่า 30 ช่อง
รวมถึงช่องที่ทางโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิตเอง รวม 6 ช่อง ได้แก่ “โมโน พลัส” (Mono Plus),
ช่อง “โมโน ยีส่ ิบเก้า มิวสิค สเตชั่น” (Mono29 Music Station) ช่อง “ทรีบีบเี อเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบบี ีสปอร์ตวัน”
(3BB Sports 1) ช่อง “รัช สตอรี่” (Rush Stories) และช่อง “อลัวร์” (A’lure) ฯลฯ โดยธุรกิจมีรายได้จากส่วนแบ่งจากการ
เป็นพันธมิตร และจากการผลิตช่องโทรทัศน์ให้กับ 3BB
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ส�ำหรับธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและจัดหาคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจ
โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์บันเทิง ภาพยนตร์ และซีรีส์ บริษัทมีการจัดหาและซื้อลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายสตูดิโอชั้นน�ำต่างประเทศ ทั้งฝั่งอเมริกา ยุโรป
และเอเซีย รวมถึงผู้ให้บริการคอนเทนต์รายอื่นๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ ยังมีส่วนที่ทางโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ
เป็นผู้ผลิตเอง อาทิ ทีมผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง โมโนทเวนตี้ไนน์ (MONO29) ทีมผลิตซีรีส์ โมโน ออริจินอล
(Mono Originals) ทีมผลิตคอนเทนต์ของ MThai โดยบริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในสายงานเข้ามาร่วมงาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน รวมถึงการจ้างบริษทั ภายนอกเพือ่ ให้ผลิตคอนเทนต์ตา่ งๆ
ท�ำให้คอนเทนท์มีความหลากหลายและตอบสนองในทุกความต้องการของผู้บริโภค
จากการทีบ่ ริษทั น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการซึง่ เป็นคอนเทนท์ผา่ นสือ่ ช่องทางต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอร์เน็ตทีวี และอุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้กับลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพ
ของระบบ และความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงมีทีมเทคนิค และทีม IT ที่ดูแลด้านระบบตลอดเวลา
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนบริหารจัดการ ประเมิน ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รายงานสถานะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจ และการระบาดของโควิด-19
ภาพรวมของธุรกิจทีวีในปี 2563 ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ
โดยรวมของทั้งในประเทศ และทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจทีวีที่งบการลงโฆษณาทีวีลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับตัว เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ
โครงสร้างองค์กร มีการย้ายที่ตั้งส�ำนักงานไปยังพื้นที่ของบริษัทเองที่ MONO29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน โดยจัดให้เป็น Co-working Space ซึ่งไม่ก�ำหนดที่นั่งแบบถาวร เป็นการลดค่าเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน
และสอดคล้องกับ New Normal รวมทั้งใช้ Application ในการแจ้งข่าวสาร ระบุจ�ำนวนที่นั่ง เพื่อควบคุมจ�ำนวนพนักงาน
ในส�ำนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด วางนโยบายการปฏิบตั ติ วั สอดคล้องกับข่าวสารการระบาด
ในเขตพื้นที่ การปฏิบัติแผนต่างๆ หากมีผู้ติดเชื้อในแผนกใดแผนกหนึ่ง (ปัจจุบัน ยังไม่มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19)
และปรับตัวด้วยการ work from home และการประชุมแบบ e-meeting เป็นหลัก ซึง่ ท�ำให้บริษทั ลดค่าใช้จา่ ยได้เป็นอย่างมาก
และเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวี
นอกจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวี แล้วการระบาดของโควิด19ก็มีผลกระทบเชิงลบอย่างมาก ท�ำให้รายได้โฆษณา
ทีวีลดลง นอกจากนี้ก็ยังเกิดผลกระทบระดับโลกท�ำให้หนัง และซีรีส์ต่างประเทศหลายเรื่องหลายค่ายต้องหยุดการผลิต
ชั่วคราว บริษัทจึงได้ปรับแผนการขาย แผนส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อช่วยพันธมิตรการค้าให้หลายรูปแบบเต็มศักยภาพ
ของสือ่ ทัง้ หมดในเครือ รวมถึงเสริมกลยุทธ์การปรับผังรายการของช่อง MONO29 ด้วยการเพิม่ สัดส่วนคอนเทนต์ไทย และ
ซีรีส์เอเชียรวมถึงการปรับคอนเทนต์ข่าวเพิ่มความเข้มข้นขึ้นท�ำให้ความนิยมของผู้ชม (เรตติ้ง) เพิ่มขึ้น และมีฐานคนดู
กลุ่มอายุ 25-35 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ช่อง MONO29 ยังคงความเป็นช่องหนังดีซีรีส์ดังจากรอบโลก
(ด้วยอัตราส่วน 60% ของผังรายการรวม) ซึ่งปัจจุบันครองเรตติ้งอันดับ 3 ของทีวีดิจิตอลไทยได้อย่างเหนียวแน่น

3. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
ประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือในมาตราฐาน 4G มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการสื่อสารอย่างหลากหลาย และก�ำลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 5G ที่จะสามารถใช้ได้ในวงกว้างต้นปี 2564
ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด ท�ำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การล็อกดาวน์ท�ำให้เกิดวิถีชีวิตรูปแบบ
ใหม่ New Normal ที่ต้องท�ำงานจากที่บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม การแสวงหาข้อมูล ข่าวสารและความบันเทิงจาก
สื่อดิจิตอลท�ำให้แพลตฟอร์มวิดีโอในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content เป็นรูปแบบที่
ผูบ้ ริโภคหันมาสนใจเพิม่ ขึน้ แทนการชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ และทางโทรทัศน์ ท�ำให้ผชู้ มหันไปชมผ่านออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น
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แม้ว่าพฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
(Disruptive Technology) บริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะช่อง MONO29 ได้ให้ความส�ำคัญกับ
แพลตฟอร์มทางออนไลน์มาแต่เริ่มแรกที่เปิดช่อง ผู้ชมสามารถชมช่อง MONO29 ได้ทั้งจากเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตทีวีและ
แอปพลิเคชั่น และต่อมาได้ต่อยอดมาเป็นธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ในบริการ MonoMax ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ท�ำการ
ตลาดอย่างต่อเนือ่ ง เพราะเชือ่ ว่าการรับชมทีวจี ะปรับรูปแบบไปสูก่ ารเป็นอินเทอร์เน็ตทีวมี ากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้
ขยายธุรกิจโฮมช้อปปิง้ (29Shopping) เพือ่ ตอบรับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าทีใ่ ห้ความสนใจเลือกซือ้ สินค้าผ่านแพลตฟอร์ม
TV Home Shopping หรือช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น บริษัทได้วางระบบการบริหารจัดการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการช�ำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การจัดส่งสินค้าถึงปลายทางพร้อมการรับประกันสินค้า หรือ
สามารถโทรสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงช่องทางออฟไลน์มาสู่
ออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง

4. ความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand : VOD) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการแข่งขัน
รุนแรง รวมถึงมีแบรนด์จากต่างชาติเข้ามาเป็นผูเ้ ล่นหลักในประเทศไทย ทัง้ จากฝัง่ อเมริกาและจีน รวมทัง้ สตูดโิ อภาพยนต์
ต่างประเทศ เริ่มผันตัวมาสร้างแพลตฟอร์มของตนเอง และผลิตคอนเทนต์ของตนเองแบบ Exclusive
บริษัทอยู่ในฐานะผู้เล่นในประเทศภายใต้แบรนด์ MonoMax ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Online Movie Streaming เจ้าแรกๆ
ของประเทศไทย ที่ให้บริการชมภาพยนตร์ออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ด้วยกลยุทธ์ในการเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจ
ความต้องการของลูกค้าชาวไทยอย่างแท้จริง (Understand Local Taste) มีคอนเทนต์จากทัง้ ในและต่างประเทศมากกว่า
20,000 ชั่วโมง ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ในรูปแบบ 2 ภาษา มีพากย์ไทยครบทุกเรื่อง
บริษัท ใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยงด้วยการ

• มีพันธมิตรด้านคอนเทนต์ที่หลากหลาย
• สร้างคอนเทนต์ หรือ มีพันธมิตรร่วมลงทุน คอนเทนต์ไทย
• เป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ เพื่อการค้าร่วมกัน ได้แก่ HBO GO
• มีพันธมิตรในการเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 3BB
โดยกลยุทธที่สี่นั้น ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “3BB” เสนอบริการ
วิดีโอสตรีมมิ่งร่วมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลัก โดยในเดือนมีนาคม 2563 ได้เปิดตัวแพ็กเกจ “3BB GIGATainment”
ภายใต้แนวคิด “หนังฮิต ซีรีส์ดัง ระดับเวิลด์คลาสบน HBO GO MonoMax” และบริษัทยังมีโอกาสได้เข้าช่วยจัดหา
คอนเทนต์และการตลาดให้กับ 3BB ในการเปิดตัวกล่อง “3BB GIGATV” ที่เปิดตัวในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563
และบริษัทมีแผนที่จะเข้าไปบริหารคอนเทนต์ให้ 3BB กว่า 30 ช่อง โดยเครือโมโนเป็นผู้ผลิตเอง 6 ช่อง ท�ำให้บริษัท
ได้เปรียบคูแ่ ข่งมากขึน้ ด้วยกลยุทธ์การบริหารคอนเทนต์ (Content Leverage) แบบครบวงจร ทัง้ ด้านการจัดซือ้ การผลิต
การตลาด และการบริหารต้นทุน ท�ำให้คอนเทนต์สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากหลายช่องทาง ทั้งการฉาย
ในโรงภาพยนตร์ ฉายผ่านช่อง MONO29 ผ่านแอปพลิเคชัน MonoMax หรือขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้
ยังสามารถให้บริการบนกล่อง “3BB GIGATV อีกด้วย
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5. ความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียที่ท�ำให้สื่อโฆษณาแบบ Display Ads ลดลง
ธุรกิจสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ที่มีรายได้หลักจากการขายโฆษณาแบบ Display Ads ซึ่งได้รับผลกระทบจากพฤติกรรม
ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบกับการเติบโตในอัตราสูง
ของโซเชียลมีเดีย บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการเป็นสื่อออนไลน์ที่แข็งแกร่งผ่านทาง MThai
และทีมครีเอทีฟออนไลน์ รุกในทุกแพลตฟอร์มนิวมีเดีย และให้บริการวางแผนและสร้างสรรค์ผลงานสื่อสารแบบองค์รวม
(Holistic Communications) ให้กบั แบรนด์เจ้าของสินค้า ท�ำงานร่วมกับเอเยนซีโฆษณา และหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.)
จัดโครงการ“อัปคลิปพิชิตแสนปี 6”ภายใต้หัวข้อ“CYBERBULLYING?” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน
นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการผลิตคลิปหนังสัน้ เชิงส่งเสริมสังคม เป็นต้น

6. ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ภาพยนตร์เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ดังนั้น ความเสี่ยงหลัก
ยังคงเป็นเรื่องของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ท่ียังคงมีเว็บไซต์ผิดกฏหมายเปิดให้บริการชมภาพยนตร์ ออนไลน์แบบผิด
ลิขสิทธิ์ บริษัทได้มีการวางแนวทางการป้องกันไว้ 2 แนวทางคือ 1. System Control โดยการน�ำระบบ DRM (Digital
Right Management ) ใช้ในการควบคุมเข้าถึง Content คือ เทคโนโลยีทใี่ ช้สำ� หรับควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูล
โดยระบบต้องมีการเข้ารหัส ไม่ว่าจะเป็น Content ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง พร้อมกับการก�ำหนดสิทธิ์การใช้งาน Content ให้
เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ได้ใช้เท่านั้น และป้องกันการคัดลอก Content ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มด�ำเนินการพัฒนาระบบ DRM เพื่อเข้า
มาป้องกันการเข้าถึง และคัดลอก Content ที่เราได้สิทธิ์ และท�ำการเผยแพร่ในบริการเรียบร้อยแล้ว สามารถครอบคลุม
ระบบปฎิบัติการต่างๆ ได้แก่ Website, iOS และ Android และ 2. แนวทางการด�ำเนินการกับเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
โดยได้จัดตั้งทีมงาน และหน่วยงานกฎหมาย ในการมอนิเตอร์ตรวจสอบเว็บไซต์ หรือผู้ทนี่ �ำ Content อันเป็นสิทธิของเรา
น�ำไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวของบริษัท โดยน�ำไปให้บริการในเว็บ หรือ
เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต จะมีการติดต่อไปเพื่อแจ้งให้ท�ำการงดเผยแพร่ภาพยนตร์ทันที ทั้งนี้รวมถึงการแจ้งความเพื่อ
ด�ำเนินคดีกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งท�ำเรื่องขอให้ศาลมีค�ำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ของบริษัท ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7. ความเสีย่ งในด้านการจัดการความปลอดภัยในการใช้ขอ้ มูล และประสิทธิภาพของระบบรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เทคโนโลยีที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วจะท�ำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการรั่ว
ไหลของข้อมูล และการเจาะระบบ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมต้องบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ในระบบ
อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการ
ปกป้องสูงสุด รวมถึงการรัว่ ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลเสียต่อความน่าเชือ่ ถือของระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล
รวมทั้งภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการเงิน ดังนั้นการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลอย่างรัดกุมจึงมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
บริษัทฯ มีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการแยกข้อมูลทางธุรกิจและไฟล์ภาพยนตร์ต่าง ๆ ไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์แบบปิดที่อินเทอร์เน็ตภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงห้องดังกล่าวตามอ�ำนาจ
หน้าที่ที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางระบบป้องกันการเจาะระบบจาก
ภายนอก เพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
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บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Policy) และนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีระบบการจัดการความปลอดภัยส�ำหรับข้อมูลส่วนตัวและสารสนเทศ จัดให้มขี ั้นตอนหรือ
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ รองรับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ มีระบบติดตามการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด และต้องแจ้งหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยเร็ว เมือ่ มีกรณีทสี่ ง่ ผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนัยส�ำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจและความรับผิดชอบในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอยูเ่ สมอ โดยสือ่ สารนโยบายให้แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้ เช่น จัดการฝึกอบรม เป็นต้น

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คอนเทนต์หลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทโมโนคือภาพยนตร์และซีรีส์จากต่างประเทศ ซึ่งในการท�ำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ต่าง ๆ จากต่างประเทศจะก�ำหนดเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ ท�ำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ ากต่อการคาดเดา เนือ่ งจากมีปจั จัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ น
ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และ
การเก็งก�ำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ และเมือ่ อัตราแลกเปลีย่ นเกิดการเปลีย่ นแปลงก็จะส่งผลให้
เกิดก�ำไรหรือขาดทุนได้ แม้วา่ การควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นจะไม่สามารถท�ำได้ แต่ทางบริษทั ได้ดำ� เนินการ
บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้ ด้วยการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward FX) ให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อระหว่างประเทศ และการช�ำระเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ท�ำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างแม่นย�ำยิ่งขึ้น

9. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�ำนาจก�ำหนดนโยบายการบริหาร
นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 64.28 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นเสียงข้างมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง
3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั โครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ก�ำหนด
ขอบเขตการด�ำเนินงาน การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ
ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึง จัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบริษทั ผูช้ ำ� นาญการจากภายนอก
ที่เป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึง
ความโปร่งใสและถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารงานของบริษัท

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทมีคดีฟ้องร้องจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
• เดือนมิถุนายน 2558 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ในคดีแพ่งและคดีอาญา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษได้อ่านค�ำพิพากษาคดีแพ่ง
และคดีอาญาตามล�ำดับ โดยได้มีค�ำพิพากษายกฟ้องโจทก์
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษทั้งคดีแพ่งและ
คดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาลฎีกาได้มีค�ำพิพากษา
คดีอาญาและคดีแพ่งยกฟ้องโจทก์ ตามล�ำดับ คดีจึงเป็นที่สิ้นสุด
รวมถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
• เดือนสิงหาคม 2561 คดีฐานละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม ในคดีอาญา โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางประทับรับฟ้องบริษัท และมีค�ำพิพากษายกฟ้องโจทก์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โจทก์ไม่
ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด คดีจึงเป็นที่สิ้นสุด
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น
จึงไม่ได้บันทึกส�ำรองส�ำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี และมูลค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ไม่ได้มีผลกระทบด้านลบ
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมถึง ไม่มีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร โมโน เน็กซ์ และบริษทั ในเครือ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มาโดยตลอด มีการวางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
ค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนท�ำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม บริษทั ได้สนับสนุนให้หน่วยงาน
และบุคลากรใช้ศักยภาพ และความสามารถ ในการพัฒนาธุรกิจและสังคม รวมถึงร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ด�ำเนินงานเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประเทศ และเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเติบโตขององค์กรทีม่ งั่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้วางแนวการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม ความเป็นธรรม โดยมีก�ำหนดนโยบาย ทั้งนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณทีส่ ง่ เสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั ติ าม
มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ งทีด่ ี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียด้านต่างๆ มุง่ เน้น
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ในการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทางการค้า
ทีส่ จุ ริต การท�ำข้อตกลงทางการค้ากับพันธมิตร/คูค่ า้ ทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม รวมถึงการมีชอ่ งทางการร้องเรียน
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อมูลกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ยังคงมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ โดยเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3/2559 ทัง้ นี้ ไตรมาสที่ 2/2562 ได้ผา่ นการต่ออายุและรับรองการเป็นสมาชิกสมัยที่ 2
โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ซึ่งตลอดปี 2563 ไม่พบรายงาน หรือการกระท�ำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่องใดๆ
บริษัทมุ่งมั่นบริหารงานอย่างโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาล ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งสื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน
และการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่มาอย่างต่อเนื่อง
บริษทั มีชอ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�ำทุจริต ทัง้ จากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ด้านการสือ่ สาร
นอกจากบริษัทสื่อสารนโยบายการให้และรับของขวัญไปยังคู่ค้า และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ภายใต้หัวข้อ
“การก�ำกับดูแลกิจการ” นอกจากนี้ การที่บริษัทท�ำธุรกิจด้านสื่อ จึงมีส่วนสนับสนุนภาครัฐ ในการเผยแพร่สื่อ
และช่วยสร้างจิตส�ำนึกทีด่ เี รือ่ งดังกล่าว ด้านกระบวนการควบคุมภายใน และบริหารความเสีย่ ง มีคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีด่ แู ลติดตามการปฎิบตั งิ านการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับเหมาะสม
ทั้งการขายและการตลาด การจัดซื้อ การท�ำสัญญา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนกระบวนการทางบัญชี
มีการสอบทาน และการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจ�ำ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักความเสมอภาค เท่าเทียม และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริม
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่
และความรับผิดชอบ ทีม่ ตี อ่ ตนเอง และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเสริมสร้างความเสมอภาคกัน ด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ฯลฯ ผ่านการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
รักษาไว้ซึ่งสภาพการท�ำงานที่เป็นธรรม เคารพในความคิดเห็นของพนักงาน รวมถึงการมีระบบความปลอดภัย
ด้านการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของพนักงานและลูกค้า โดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือแสวงหาผลประโยชน์
จากข้อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ

4. การปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทั้งด้านกระบวนการท�ำงาน และวัฒนธรรมองค์กร
แต่ยงั ให้ความส�ำคัญพนักงาน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ทัง้ ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม รวมถึงการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และความก้าวหน้าในการท�ำงาน ฯลฯ
นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริษทั ปฏิบตั ภิ ายใต้กฎหมายแรงงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามทีต่ กลง และไม่ตำ�่ กว่าค่าแรงขัน้ ต�ำ่ และมีการพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และพิจารณาความส�ำเร็จของเป้าหมายระยะยาวของแต่ละหน่วยงาน
ที่ชัดเจน ส�ำหรับสวัสดิการ บริษัทยังคงมีสวัสดิการที่สนับสนุนทั้งด้านความมั่นคง สุขภาพ และสร้างความสุข
ให้กับพนักงาน อาทิ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ สปอร์ตคลับ สวัสดิการเงินกู้ยืม
จั ด กิ จ กรรมในโอกาสต่ า งๆ ตามความเหมาะสม ช่ ว งกลางปี 2563 บริ ษั ท ได้ ย ้ า ยที่ ท� ำ การส� ำ นั ก งานใหญ่
จากอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ มายัง โมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ บริษัทจัดบริการ
รถตูร้ บั -ส่ง ระหว่างส�ำนักงานเดิม และส�ำนักงานแห่งใหม่ให้กบั พนักงานในช่วงเช้ามาท�ำงาน และช่วงเย็นหลังเลิกงาน
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานเป็นแบบ Work from Anywhere ท�ำให้เกิดความยืดหยุ่นในการท�ำงาน
โดยท�ำงานจากทีใ่ ดก็ได้ ซึง่ บริษทั ได้จดั เตรียมอุปกรณ์และระบบทางด้านเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่ รองรับการเข้าถึงข้อมูล
และให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างราบรืน่ สอดคล้องกับวิถกี ารท�ำงานแบบ New Normal แต่ยงั คงการสือ่ สาร ระหว่างกัน
ด้วยการประชุมผ่านทางออนไลน์แทน เพื่อสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดส�ำนักงานใหม่แบบ Co-working space ทุกหน่วยงานสามารถท�ำงานร่วมกัน และสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
การท�ำงานที่มีความทันสมัย สวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติควบคู่ เพื่อการท�ำงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
และไร้กรอบจ�ำกัด ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเข้มงวด ทั้ง การก�ำหนดสัดส่วนจ�ำนวนคนในการเข้าพื้นที่ส�ำนักงาน การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพื้นที่
การวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะการนั่งท�ำงาน พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขณะอยูใ่ นส�ำนักงาน มีการฉีดยาฆ่าเชือ้ โรคในบริเวณส�ำนักงานเป็นประจ�ำ และสนับสนุนการท�ำงาน Work from Home
เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ ฯลฯ

บริษัทได้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล
และข้อก�ำหนดอื่นๆ ทั้งการจัดการด้านพื้นที่ การสร้างความรู้ - จิตส�ำนึกให้แก่บุคลากร เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี โดยบริษัทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ของพนั ก งานทุ ก คนที่ จ ะสร้ า งสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ ดี ร ่ ว มกั น ทั้ ง นี้ ในปี 2563 ไม่ ป รากฎว่ า มี อั ต รา
การเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน
นอกจากนี้ บริษทั มีชอ่ งทางให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนัน้ ๆ
รวมถึ ง การแจ้ ง การกระท� ำ ความผิ ด ที่ เ กิ ด ในองค์ ก ร สามารถแจ้ ง ผ่ า นผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล� ำ ดั บ ชั้ น หรื อ ผ่ า น
ทรัพยากรบุคคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะด�ำเนินการ
หาข้อเท็จจริงเพือ่ หาทางแก้ไข หรือลงโทษผูก้ ระท�ำผิด และบริษทั จะให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมูล
ของผู้แจ้ง และมิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�ำงาน
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นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน
บริษัทยังคงสานต่อนโยบายของการเป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยการพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ ของพนักงาน ควบคู่กับการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร โดยบริษัทได้จัดแนวทาง
การพัฒนาพนักงาน ดังนี้
• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท�ำงานจริง (Experience) เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความ
รู้ ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและท�ำสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า
On the job training ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง
• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor
(แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ที่น�ำเสนอ
และความเชี่ยวชาญนั้นๆ ของผู้ถ่ายทอด
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้แนะน�ำ
(Coaching) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค�ำแนะน�ำ
ในการท�ำงานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ รวมถึงการสร้างเครื่องมือบริหาร
จัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อน�ำไปต่อยอด
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และเพื่อให้สอดคล้องกับการท�ำงานแบบ New Normal บริษัท
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้
1. แบบ Virtual Class ร้อยละ 70 การเรียนจ�ำลองในห้องเรียน วิทยากรสอนออนไลน์ มีการแบ่งกลุม่ และ Workshop
ซึ่งผู้เรียนจะรู้สึกเหมือนเรียนในรูปแบบปกติ
2. แบบ Online Class ร้อยละ 30 เป็นหลักสูตรลักษณะความรู้ แนวทางการท�ำงาน ขั้นตอนระบบ เทคนิคต่างๆ
ซึ่งไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และพร้อมให้ผู้เรียนเข้าเรียนตลอดเวลา
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�ำนวนรวมประมาณ 87,000 บาท
และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 94.75 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนินการ
ใน 2 มิติ คือ มิติด้านสื่อการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร และมิติการดูแลลูกค้าและผู้บริโภค
ด้านสื่อการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในฐานะบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้านสื่อและข้อมูลความบันเทิง บริษัทรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค โดยน�ำเสนอทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิง อย่างถูกต้องครบครัน รายงานข้อเท็จจริงด้วยจรรยาบรรณ
อย่าง MThai สื่อในเครือ ได้รับการยกย่องจากการรายงานข่าวสารที่รวดเร็ว มีจริยธรรม และได้รับการขอบคุณ
จากกองปราบปราม ว่าเป็นหนึง่ ใน “ทีมประเทศไทย” จากเหตุการณ์กราดยิงโคราช รวมถึง MThai ยังได้รบั รางวัลดีเด่น
สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส และเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่าง ช่วง “เจษฎาบอกต่อ” ในรายการ ข่าวเช้า Good Morning Thailand
ทางช่อง MONO29 น�ำเสนอเรื่องราวดีๆ สร้างสรรค์สังคม และสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำความดี อีกทั้ง
ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 บริษัทยังเกาะติดสถานการณ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้ชมในสื่อ
ทุกช่องทางของบริษัท ทั้งทางทีวี และทางออนไลน์
ด้านการดูแลลูกค้าและผูบ้ ริโภค บริษทั พร้อมแนะน�ำการให้บริการ รับเรือ่ งร้องเรียน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างดีที่สุด โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้าและผู้บริโภค
ของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด หน่วยงาน Call Center เว็บมาสเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย
ทีมเทคนิค เป็นต้น
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6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

ส�ำหรับการย้ายที่ท�ำการส�ำนักงานแห่งใหม่ บริษัทได้น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น โดยจัดท�ำระบบเอกสารภายใน
อาทิ บันทึกการขออนุมตั ,ิ การเบิกเงินสดย่อย, การเบิกเงินทดรอง, การแจ้งข้อมูลสลิปเงินเดือน เป็นระบบผ่านออนไลน์ทงั้ หมด
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการด�ำเนินการ ช่วยลดต้นทุนและ สนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างคุม้ ค่า
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า การน�ำอุปกรณ์กจิ กรรมมาดัดแปลงใช้ใหม่ การแยกประเภทขยะ
นอกจากนี้ ส�ำหรับกิจกรรมภายนอกด้านสิง่ แวดล้อม บริษทั ด�ำเนินโครงการบริจาคเสือ้ ผ้า ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครสวมใส่
ในการดับไฟป่า และใช้หม่ สัตว์บาดเจ็บจากไฟป่าในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และในปีทผี่ า่ นมา ไม่มธี รุ กิจใดในโมโน เน็กซ์ และบริษทั ในเครือ
ทีท่ ำ� ให้เกิดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

พันธกิจส�ำคัญข้อหนึง่ ของบริษทั คือการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาธุรกิจ ในปี 2563 บริษทั ได้ดำ� เนิน
โครงการเพือ่ พัฒนาชุมชนหรือสังคม ดังนี้

• โครงการ MONO CSR Online สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางเว็บไซต์
และเฟซบุ๊ก คลิกดีท�ำดี

• โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
กรมอนามัย จ�ำนวน 2 เรื่อง

• โครงการ MONO ร่วมจิตอาสาผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูป้ ระกาศข่าว ร่วมใจจัดท�ำหน้ากาก Face Shield 1,200 ชิน้

เพือ่ ส่งมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ สถาบันบ�ำราศนราดูร, กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลศิรริ าช
และโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

• โครงการ MONO29 บริจาคชุด PPE, เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ และหน้ากาก N95 ให้กบั 10 โรงพยาบาลในต่างจังหวัด
»» โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

»» โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

»» โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

»» โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

»» โรงพยาบาลสรรพสิทธิป์ ระสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

»» โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

»» โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

»» โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

»» โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

»» โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

• โครงการมอบหน้ากากอนามัยให้เด็กเล็ก รวม 3,500 ชิ้น จ�ำนวน 20 โรงเรียน
• โครงการบริจาคขวดน�้ำอัดลม 1.25 ลิตรและ 750 มิลลิลิตร ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม ส�ำหรับผลิตเป็น
Volumetric Spacer ส�ำหรับใช้พ่นยาขยายหลอดลมของผู้ป่วย

• โครงการส่งมอบหนังสือดีของส�ำนักพิมพ์ในเครือ โมโน เน็กซ์ ให้กับโรงพยาบาล ส�ำหรับผู้ป่วย
• โครงการบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี มอบให้มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
และโรงเรียนต่างๆ

• โครงการบริจาคขวัญ ของรางวัล และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ รวม 8 แห่ง เพื่อใช้
ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• โครงการบริจาคปฏิทิน และกล่องของขวัญ ให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี
• โครงการ MONO MARKET ตลาดขายของออนไลน์ส�ำหรับเพื่อนพนักงาน และผู้ที่เคยร่วมงานกับโมโน เพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริม และให้พนักงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน

• งานท�ำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ เสนาสนะ และซื้อที่ดินเข้าออกวัด ณ วัดพุทธพรหมยาน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะบริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจด้านสือ่ และข้อมูลความบันเทิง บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารและข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรในองค์กร ใช้ทักษะ
ความสามารถเพื่อร่วมพัฒนาสังคม ดังนี้
MThai.com เว็บไซต์ในเครือ โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ ส�ำนักงานกสทช. จัดโครงการ “อัปคลิปพิชติ แสน ปี 6” ภายใต้หวั ข้อ
“CYBERBULLYING?” เป็นการประกวดภาพยนตร์สั้น ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี
ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ รณรงค์การใช้โซเชียลมีเดียไปในทางทีเ่ หมาะสม และลดการกลัน่ แกล้งกันบนโลกออนไลน์
รวมถึงจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปประชาสัมพันธ์โครงการในมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทีมวิทยากรทีใ่ ห้ความรูท้ างเทคนิค
และเกณฑ์การตัดสิน ผลงานที่ได้จะน�ำมาใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
MThai.com และบริษทั โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ร่วมจัด “โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย” (ไทยดี มีมารยาท ปี 2) เป็นการประกวด
ภาพยนตร์สั้น ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ความยาว 3-5 นาที หัวข้อ
“ไทยดี มีมารยาท New Normal” เข้าประกวด เพือ่ ร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทของสังคมไทย
รวมถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ซึ่งได้รับผลตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ
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โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563
ซึง่ ถือว่าสถานการณ์การระบาดรอบแรกโดยรวมดีขนึ้ จึงจัดกิจกรรมคนเท่เทีย่ วไทย ตามภูมภิ าคต่างๆ 4 ภูมภิ าค คือ
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพิจิตร วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่ วภายในประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานพบของดี - ของเด่นของจังหวัด และมีการจัดหนังกลางแปลง
ระบบ 3 มิติ
ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด เปิดสตูดิโอถ่ายท�ำรายการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยีย่ มชมบริษทั , สนามกีฬาบาสเกตบอล Stadium29 สนามมาตรฐาน
ระดับโลก และชมกระบวนการถ่ายทอดสด รายการข่าว “เจาะข่าวเด็ด The Day News Update” เพื่อเปิดโลกทัศน์
และเป็นแรงบันดาลใจให้นกั ศึกษา มีโอกาสเรียนรูน้ อกต�ำราและนอกสถานที่ พร้อมจัดประชุมหารือ การร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายสื่อมวลชนขั้นภูมิภาค นอกจากนี้ คุณเบญจวรรณ สมสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข่าวของช่อง MONO29
ได้รบั เกียรติเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “นักสือ่ สาร Convergence : สือ่ ถึงใจหลากหลายแพลทฟอร์ม”
ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์สอื่ สร้างสรรค์
ภาคตะวันออกพร้อมทัง้ ภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ “กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสือ่ สาร Convergence เพือ่ ผลิตสือ่
รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ การพัฒนาเนื้อหาข่าวสุขภาวะชุมชน”
รวมถึง ปี 2563 โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้รับรางวัล ดังนี้
รายการ “เรื่องเด่นประเด็นดัง Toptalk Daily” สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด ได้รับโล่
รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง 2563” ในฐานะผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
MThai.com เว็บไซต์ภายใต้บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ำกัดรับรางวัลดีเด่น สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ “Outstanding
Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)” โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
ไทยพีบีเอส ที่ต้องการให้เกิดการสื่อสารด้านภัยพิบัติอย่างถูกต้องจากการร่วมมือกันของสื่อมวลชนทุกภาคส่วน
ในการน�ำเสนอข่าวสาร ข้อมูลอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์
ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็มได้จากแบบรายการแสดงข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.mono.co.th/CSR.aspx

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

:

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)*

ชื่อย่อหลักทรัพย์ 		:

MONO

วันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

6 มิถุนายน 2556

เลขทะเบียนบริษัท		 :

0107555000040

ที่ตั้งส�ำนักงาน

:

29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบางพลับ
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120*

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business)

เว็บไซต์

:

www.mono.co.th

โทรศัพท์

:

(66) 2100 8100

โทรสาร

:  

(66) 2100 8101

จ�ำนวนและชนิดของหุ้น                  :
ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ** :

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

347,105,403.80 บาท
3,471,054,038 หุ้น

         มูลค่าหุ้นละ
* จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2563 และจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้งส�ำนักงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
** ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานประจ�ำปี 2563

0.10 บาท

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชือ่ บริษทั

ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุน้
ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด

สัดส่วน
การถือหุน้ สามัญ
โดย MONO NEXT
และ/หรือบริษทั ย่อย

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ำกัด

ธุรกิจให้บริการ
ออกแบบธุรกิจ
ออนไลน์ครบวงจร

12,270,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ�ำกัด

ธุรกิจบริการ
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 บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ธุรกิจสื่อทีวี

170,000,000 หุ้น

บริษัท โมโน โปรดักชั่น
จ�ำกัด ถือหุ้น 100%

ธุรกิจคอมเมิร์ซ

4,000,000 หุ้น

100%

ธุรกิจสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

80,000 หุ้น

100%

หยุดด�ำเนินธุรกิจ

2,000,000 หุ้น

100%

PT. Mono Technology Indonesia

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

10,000 หุ้น

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุ้น 99%   
และ บริษทั โมโน ไซเบ้อร์
จ�ำกัด ถือหุ้น 1%

Mono Technology Hong Kong Limited

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

25,000,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน มิวสิค จ�ำกัด

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

270,000 หุ้น

100%

บริษัท โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จ�ำกัด

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

80,000 หุ้น

100%

บริษัท ทีโมเมนต์ จ�ำกัด

อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี

500,000 หุ้น
(เรียกช�ำระร้อยละ 57.50)

100%

บริษทั โมโน ช้อปปิง้ จ�ำกัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัทที่หยุดด�ำเนินกิจการ
บริษัท โมโน เรดิโอ จ�ำกัด

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่ช�ำระบัญชี
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ำกัด

ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จ�ำกัด

ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

บริษัท โมโน เพลย์ จ�ำกัด

ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด

ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทย โปรเฟชชั่นแนล บาสเกตบอล ลีก
จ�ำกัด (บริษัทร่วมทุน)

ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ที่ตั้งส�ำนักงาน
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต�ำบลบางพลับ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 2100 8100   โทรสาร  (66) 2100 8101

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ�ำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ�ำกัด
บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี				:

ที่ปรึกษากฎหมาย
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:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
(66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสาร
(66) 0 2009-9991
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
(66) 0 2264-9090
โทรสาร
(66) 0 2264-0789-90
บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด
21 ซอยอ�ำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
(66) 0 2693-2036
โทรสาร
(66) 0 2693-4189

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

:

347,105,403.80 บาท

หุ้นสามัญจดทะเบียน และช�ำระแล้ว

:

3,471,054,038 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 486,299,997.50 บาท และทุนช�ำระแล้ว 347,105,403.80บาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ส�ำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ท�ำให้
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วเป็น 347,105,403.80 บาท

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
1. นาย พิชญ์ โพธารามิก
2. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c
Albula Investment Fund Limited
3. น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม
4. นาง ลลนา ธาราสุข
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH
6. นาย ปราโมทย์ พสวงศ์
7. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา
8. นาย นิพนธ์ ลีละศิธร
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
10. นาง สุกัลยา ทองพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื

ร้อยละของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด

2,231,361,980
218,000,000

64.28
6.28

136,181,600
129,807,200
72,820,000
65,000,000
46,545,900
25,980,000
24,254,931
17,690,100

3.92
3.74
2.10
1.87
1.34
0.75
0.70
0.51

503,412,327

14.51

3,471,054,038

100.00

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด�ำรงเงิน
ไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจ�ำปี
ของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลได้เป็นครัง้ คราวเมือ่ เห็นว่าบริษทั มีผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนัน้ ได้ แล้วรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส�ำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส�ำรอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของแต่ละบริษัทย่อยนั้น

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายชื่อ
กรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

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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รายชือ่ กรรมการ
9. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร4)

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม /
จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด
8/8

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 3 กุมภาพันธ์ 2563)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวน 8 ท่าน
หมายเหตุ
1)

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อยและผู้บริหาร มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

2)

นายซัง โด ลี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3)

นายปรีชา ลีละศิธร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
จากต�ำแหน่งเดิมกรรมการตรวจสอบ

4)

นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ ดังนี้
• แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายพิชญ์ โพธารามิกที่ลาออก โดยมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม
• แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต โดยมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

โดยมีนางสาวปิตฤิ ดี ศิรสิ มั พันธ์ เป็นเลขานุการบริษทั และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน แผนการด�ำเนินงานระยะสั้น กลาง ยาว และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�ำ โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ
2. ก�ำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
3. มอบหมายอ�ำนาจการบริหารให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลอืน่ ใด ซึง่ ได้รบั มอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร ก�ำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด รวมถึงพิจารณาแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการด�ำเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท
5. ด�ำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่าการท�ำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ และมีการป้องกันความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อบริษัท
6. ด�ำเนินการให้มีการน�ำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ จัดท�ำงบการเงิน ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ซึ่งด�ำเนินการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี
9. จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และอนุมตั กิ ฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง
10. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้าม ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งในกรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระ และการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�ำเสนอ
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

56

รายงานประจ�ำปี 2563

11. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นใด และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
12. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�ำนิยามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
หรือคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน�ำเสนอ
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
และสื่อสารองค์กร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน*

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
นายนวมินทร์ ประสพเนตร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: * บริษัทว่าจ้างบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

ฝ่ายธุรกิจใหม่

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ (รักษาการ)

ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริษทั

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชือ่ ผูบ้ ริหาร

ตำ�แหน่ง

1. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ1)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

4. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

5. นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร

6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7. นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง1)

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ
1)

ผู้บริหารที่แต่งตั้งระหว่างปี มีดังนี้
• นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แทนนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563
• นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีแทนนางสาวปวีณา
พูนพัฒนสุข มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

2)

ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 4 ท่าน มีดังนี้
• นายจิรประวัติ บุณยะเสน ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
• นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563
• นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563
• นายวีรยุทธ โพธารามิก ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง 16 มีนาคม 2563 และสิ้นสุดสถานะเป็นผู้บริหาร
บมจ.โมโน เน็กซ์ เนื่องจาก โอนย้ายไปสังกัดบริษัทย่อยมีผลวันที่ 30 กันยายน 2563

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าทีห่ ลักในการจัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ด�ำเนินการอืน่ ๆ
ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
ซึ่งจัดท�ำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ ที่ได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ด�ำ รง
ต�ำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี คือ
นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฎิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ์ ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการด�ำรงอยู่แต่ละ
คณะในอัตราทีเ่ หมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทน และน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีมติอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
และก�ำหนดค่าบ�ำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2562) ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

•
•
•
•
•
•
•
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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

รายงานประจ�ำปี 2563

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชือ่ กรรมการ

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

เบีย้
ประชุม1)

บำ�เหน็จ
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษทั
ตรวจสอบ สรรหาฯ

รวม

840,000

-

-

-

840,000

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ

360,000

-

-

-

360,000

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

240,000

-

-

-

240,000

4. นายคมศักดิ์ 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.) 240,000
กรรมการตรวจสอบ (ม.ค.)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ก.พ. - ธ.ค.)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
(4 ครั้ง)

230,000

80,000

-

550,000

240,000

120,000

40,000

-

400,000

กรรมการอิสระ (ก.พ. - ธ.ค.) 220,000 110,000
กรรมการตรวจสอบ
(ก.พ. - ธ.ค.)
และกรรมการสรรหาฯ
(3 ครั้ง)
2,700,000 460,000

30,000

-

360,000

150,000

-

3,310,000

กรรมการ

8. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ
9. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

รวม

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม
		
2) ทางบริษทั ไม่ได้มกี ารกำ�หนดค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และไม่มีการกำ�หนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจ�ำนวน 11 ราย ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 21.84 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

61

2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทิสโก้ จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงานกับบริษัท
ในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต�่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ
เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท
โดยอ้างอิงอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์ และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส�ำหรับผู้บริหารจ�ำนวน 11 ราย ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.22 ล้านบาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทน
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บุคลากร
จ�ำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 563 คน ซึ่งบริษัท
และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงาน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 367.75 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
บริษทั โมโน เน็กซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจใหม่
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ

หน่วยงานสนับสนุน

สำ�นักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
บริษทั ในเครือ
จำ�นวนพนักงานรวม (คน)

119
17
3
13
27
22
13
10
9
5
444
563

ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบาย
ด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฎิบัติต่อเเรงงาน
อย่างเป็นธรรม
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มาโดยตลอด โดยมีการวางนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน และมีการทบทวนทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ตามแนวทางจากหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ใน
การสร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั บริษทั ในอนาคต รวมถึงการทบทวนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการปรับปรุง
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
บริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ผ่านทางสือ่ ประชาสัมพันธ์ภายในบริษทั ทุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรมปฐมนิเทศ
และหลักสูตรอืน่ ๆ และมีการติดตามการปฏิบตั ผิ า่ นหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ำกับดูแล ซึง่ มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับนโยบาย แนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ การประเมินความเสีย่ ง ติดตามตรวจสอบ
ระบบการท�ำงานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ
หรือ 5 ดาว และยังได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทมุ่งเน้น มีดังต่อไปนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ภาย
ใต้กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล ตลอดจนดูแลการรายงานผล
การด�ำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
4. ด�ำเนินการให้มโี ครงสร้างการจัดการบริษทั ทีช่ ดั เจน มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพือ่ ช่วย
กลัน่ กรองงานอย่างรอบคอบ ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะ และฝ่ายจัดการ มีการแบ่ง
แยกหน้าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. พิจารณารายการที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และถือประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส�ำคัญ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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7. ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บริษัทกับผู้ถือหุ้นที่สะดวก
8. ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน ค�ำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน นอกจากนี้ พิจารณาถึง สภาพแวดล้อม และการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการลูกค้า
9. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
10. ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
11. สร้างค่านิยมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตส�ำนึกอันดีงามด้านต่างๆ แก่พนักงาน สือ่ สารให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
ปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการส�ำคัญ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุน สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
และได้ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่
การได้รับส่วนแบ่งในก�ำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
การได้รบั ข้อมูลบริษทั อย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สทิ ธิลงคะแนนในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญๆ ของบริษทั เป็นต้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ประเด็นหรือวาระส�ำคัญ ทีม่ ผี ลต่อทิศทางของธุรกิจ หรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ผ่านการ
พิจารณาและ/หรืออนุมตั โิ ดยผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั
2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิและการพิจารณาวาระการประชุม ประกอบด้วย รายละเอียด
วาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะในรูป
แบบที่สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้
เข้าประชุมแทน ข้อมูลเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทส�ำหรับ
การประชุม ขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และ
สถานทีป่ ระชุม ทีเ่ ดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนทีช่ ดั เจน ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง บริษทั เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง และจัดช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอากรแสตมป์
และน�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพือ่ ความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�ำ
2. คณะกรรมการบริษทั ดูแลไม่ให้มกี ารกระท�ำใด ในการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ จนเกินควร
ทัง้ นี้ ไม่มกี ารก�ำหนดให้ผถู้ ือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�ำหลักฐานแสดงตนเกินกว่าแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัท
จัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรือ่ งอย่างชัดเจน รวมถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ได้มกี ารลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
4. ประธานกรรมการ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ระหว่างการประชุมเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการ
ทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยง การท�ำรายการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด�ำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม และน�ำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่
ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน
วันท�ำการถัดจากวันประชุม
2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ บันทึกประเด็นค�ำถามค�ำตอบ ชื่อผู้ถามผู้ตอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเพิม่ ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และส่งค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ได้ลว่ งหน้าก่อน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุ
เป็นวาระการประชุม และการส่งค�ำถามล่วงหน้า เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้องให้
ความยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวน
การสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป
3. ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามระเบียบวาระทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ ระเบียบวาระ
การประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 โดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระท�ำการใดๆที่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
5. ก�ำหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพ ปฏิบัติตามนโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
6. มีการจัดการข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยไม่ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทัว่ ไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเตือน กรรมการและผูบ้ ริหาร ต้องระงับการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรอบ
ระยะเวลา และก่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพือ่ ความเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
7. ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยู่ เมือ่
เข้ารับต�ำแหน่งภายใน 30 วันท�ำการ และต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วง
หน้าก่อนท�ำการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการมอบหมาย เพือ่ รายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
8. ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียต่อเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญ เว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น
9. ดูแลการจัดการและติดตามรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการท�ำรายการ ให้
เป็นไปตามขั้นตอนด�ำเนินงาน หลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทีเ่ ข้าข่ายต้องขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ จะมีการชีแ้ จงรายละเอียดเหตุผลของการท�ำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการท�ำรายการ ตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม
บริษัทมีการก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่ม
ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน
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ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษทั เน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท�ำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
ลูกค้า
บริษัทเน้นให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อน�ำเสนอต่อลูกค้า
ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อ
แนะน�ำ
พนักงาน
บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสมตามความรูค้ วามสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อม
และสุขอนามัยในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมนิเทศให้พนักงานทราบถึง
คูม่ อื พนักงาน ซึง่ ระบุขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการท�ำงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ทีพ่ นักงาน
พึงปฏิบตั ิ และจัดให้มสี วัสดิการต่างๆทีพ่ นักงานพึงได้รบั มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกัน
ชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้
พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อก�ำหนดและ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อก�ำหนด และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรูเ้ กีย่ วกับ
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
เจ้าหนี้
บริษทั ถือปฏิบตั ติ ามสัญญา และเงือ่ นไขต่างๆทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกูย้ มื ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การใช้ การช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามก�ำหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ให้กับเจ้าหนี้ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัดช�ำระหนี้
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
คู่ค้า
บริษัทเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกัน
ไว้อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและมีการก�ำหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ใน
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท
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คู่แข่งทางการค้า
บริษทั เน้นด�ำเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกา
บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่ง
โดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือ
ความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน
องค์กรก�ำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยองค์กรที่ก�ำกับดูแล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริม
การเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมทีด่ ี อนุรกั ษ์รกั ษาสิง่ แวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตาม วัดผลความคืบหน้าและความส�ำเร็จของโครงการ
ในระยะยาว รวมถึงบริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ส�ำนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น
โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
บริษัทก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท�ำความ
เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดขึ้นนี้
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษ
ทางวินัยส�ำหรับด�ำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน
บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส�ำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร
(Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี
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
และเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน และผูแ้ จ้งเบาะแส บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ
และได้ก�ำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และส�ำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง
มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�ำงาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
และบริหารงานของบริษทั อันจะท�ำให้สญ
ู เสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษทั จะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาข้อร้องเรียนหรือค�ำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทหรือเรื่องที่
เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะท�ำให้บริษัทเสียหายหรือสูญเสียประโยชน์
ที่พึงจะได้รับ
(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดต่างๆที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการด�ำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่ก�ำหนดไว้แล้ว
(ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการที่เกี่ยวโยง
(Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
(ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
ของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินของบริษัท
1. ดูแลให้มรี ะบบการจัดท�ำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจ�ำปี แบบ 56-1
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลส�ำคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละ
รอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน
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2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็น
ของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
3. เปิดเผยข้อมูลทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน อันประกอบด้วย การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆ
อาทิ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน การบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย การเคารพสิทธิ
มนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะน�ำไปสู่
การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว
4. ดูแลกรรมการแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. สนับสนุนให้มบี คุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้าง
การด�ำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการถือ
หุ้น ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรืออ�ำนาจในการควบคุมบริหารกิจการ ให้พิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ โดยน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. มีชอ่ งทางให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษทั ส�ำหรับข้อมูล
เรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การก�ำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น
การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการช�ำระหนี้ ให้มีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และด�ำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
เจ้าหนี้ ทัง้ นี้ การตัดสินใจใช้วธิ กี ารใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และให้รายงานสถานะการติดตามแก้ไขปัญหา
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
3. การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ดูแลให้มกี ารพิจารณาอย่างรอบคอบเพือ่ ไม่ให้กระทบ
ต่อความต่อเนื่องของการด�ำเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถในการช�ำระหนี้
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
1. บริษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด และประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงินท�ำหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ
นักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน ก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• ปี 2563 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทาง
ในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้
»»

การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 4 ครั้ง

»»

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจ การปรับโครงสร้าง และการย้ายที่ท�ำการ
ส�ำนักงานใหญ่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• จดหมายข่าวที่น�ำเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท
• 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�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการไม่อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน
(ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมา) และกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 2 คน มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน
ส�ำหรับกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 2 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 2 ของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ท�ำให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�ำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ก�ำหนดไว้
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นอัตราจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อกี ได้โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
• ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะมาจากการคัดเลือก
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. สนับสนุนให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท
อย่างเพียงพอ
7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัท
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส�ำคัญ
ต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และ
ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
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• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�ำหนดนโยบายและตัดสินใจการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็น
ชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
โดยแยกหน้าที่การก�ำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผูน้ ำ� คณะผูบ้ ริหารของบริษทั รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท ให้
มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีม่ คี วามเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ตามทีก่ ำ� หนดในระเบียบหรือนโยบาย
ของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เห็นสมควรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และน�ำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือน�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้นคณะกรรมการจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
• ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด�ำเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่าง ๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2. ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�ำ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และ
การบริหารงานประจ�ำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ซี่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผล
มาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�ำการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
ไม่ได้รว่ มบริหารงานปกติประจ�ำวัน แต่ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้
กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การท�ำ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทจะก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และก�ำหนดวาระ
ประจ�ำของแต่ละครัง้ ไว้ชดั เจน เช่น การพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินทีผ่ า่ นการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผูส้ อบบัญชี
เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกัน
พิจารณาตามความส�ำคัญและจ�ำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดท�ำรายงานผล
การด�ำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการปฎิบัติ
งานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
2. จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด
3. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอ�ำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้
โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้น�ำเรื่องอภิปรายกันใน
ที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
5. กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารสามารถจัดให้มกี ารประชุม โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึง
ผลการประชุม
6. กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานุการบริษทั รวมถึงผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเรือ่ งนัน้ กรณีจำ� เป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. ส่งเสริมให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
8. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบ
การตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั งิ าน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ปรับปรุงและแก้ไขการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก�ำหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน
โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
รับทราบและปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2563

1) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ โดยน�ำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ จะน�ำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยในปี 2563 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 98.64%
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
โดยก�ำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้
• คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
• การก�ำหนดกลยุทธ์ ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงาน
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในปี 2563 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 99.63%
3) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพือ่ ให้สามารถสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2563 มีผลการประเมินของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 93.98%
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการก�ำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี
จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง
และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อน�ำผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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• ความเป็นผู้น�ำ
• การก�ำหนดกลยุทธ์
• การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
• ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับภายนอก
• การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
• การสืบทอดต�ำแหน่ง
• ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
• คุณลักษณะส่วนตัว
• การพัฒนาตนเอง

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนและผลการปฎิบัติงานของ
กรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้
ต่อไป โดยพิจารณาแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลด�ำเนินงาน
ของบริษัท
2. ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั และเปรียบเทียบกับระดับ
ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการ
ด�ำรงอยู่ในแต่ละคณะ เป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
3. คณะกรรมการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่จูงใจส�ำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว มีการสือ่ สารเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า ติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการด�ำเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
อายุงาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
1. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ�ำปี
เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้อยกรรมการ
บริษัท จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ก�ำหนด
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สรุปการอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ปี 2563
• นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ลำ�ดับ
1

หลักสูตร

ประเภท

Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2563
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อบรมภายนอก

• นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน และผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ลำ�ดับ

หลักสูตร

ประเภท

1

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

อบรมภายนอก

2

อัพเดทมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

อบรมภายใน

• นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง ผูช้ ว่ ยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท�ำบัญชี
ลำ�ดับ

หลักสูตร

ประเภท

จำ�นวนชัว่ โมง

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�ำเนินงานของธุรกิจและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จ�ำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรเป็นไปตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
2. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน�ำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการด�ำเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการเข้า
รับการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในฐานะกรรมการ และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
3. ก�ำกับดูแลให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan) จัดให้มกี ารหมุนเปลีย่ นงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามความถนัด
ของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะก�ำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานมากขึ้นและสามารถท�ำงานแทนกันได้
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�ำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

6/6
6/6
6/6

ชือ่

1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร1)

หมายเหตุ
1)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการที่
ลาออกจากต�ำแหน่ง ดังนี้
1. นายปรีชา ลีละศิธร จากต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี พียงพอ ทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
คือ นายปรีชา ลีละศิธร และมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ
เหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ
อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ทราบ จั ด ท� ำ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิ ด เผย
ในรายงานประจ�ำปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
• ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนครั้งการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนตรวจสอบประจ�ำปี และงบประมาณ รวมทัง้ บุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้อง
กับขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต
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9. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• เรือ่ งร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบการควบคุม
ภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์
11. ด�ำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการของบริษทั ย่อย เท่าทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
หรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�ำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�ำเนินการได้
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
มาร่วมประชุมหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
เป็นครัง้ คราวในกรณีจำ� เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั การขอให้พนักงานของบริษทั ส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับกิจการของ
บริษทั เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบส�ำเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั คนหนึง่ หรือหลายคนกระท�ำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�ำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�ำเนินการได้
บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
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รายงานประจ�ำปี 2563

2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวน 4 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ดังนี้
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

34/34
34/34
34/34
34/34

ชือ่

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
3. นายซัง โด ลี
4. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

หมายเหตุ
1)
กรรมการบริหารที่ลาออกระหว่างปี มีดังนี้
• นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563 (เข้าประชุม 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง)

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารแทน
ผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งใดๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ
ที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดท�ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั เิ ฉพาะกรณีหรือการด�ำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ�ำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ โดยในการด�ำเนินการ
ใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง
หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของ
บริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท
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5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�ำเนินงานในเรือ่ งและภายในก�ำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
5.1 รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.2 รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ซึง่ รวมถึงงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินรายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.3 รายงานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการใดๆ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนทีก่ ำ� หนดในค�ำสัง่ นี้ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการบริหารทัง้ หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
ในอันทีจ่ ะสามารถด�ำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสทิ ธิออกเสียงได้ทา่ นละ 1 (หนึง่ )
เสียง ในกรณีทเี่ สียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าดอีก 1 (หนึง่ ) เสียง
8. การลงมติในเรือ่ งใดของคณะกรรมการบริหาร จ�ำต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมด
ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพือ่ ลงมตินนั้
9. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึง่ จะเรียกให้มกี ารประชุม
เป็นกรณีพเิ ศษต่างหากจากการประชุมตามปกติกไ็ ด้ แต่ทงั้ นี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอืน่ ในระยะ
เวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท�ำหน้าทีก่ รรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนัน้
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตัง้ คณะท�ำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองงานทีน่ ำ� เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ ให้ดำ� เนินการ
ใดๆ แทน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสัง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีสว่ นได้เสีย
หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำ� นวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
ชือ่

1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
3. เจริญ แสงวิชัยภัทร1)

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/4
4/4
3/3

หมายเหตุ
1)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ที่ลาออก

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ก่อนจะมีการสรรหากรรมการตามวาระ
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน และมีการทบทวนทุกปี
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�ำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ชือ่

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
2. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
3. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5
5/5
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�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการ
บริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากต�ำแหน่งเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุน และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียง
ของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. ก�ำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. ก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอเกีย่ วกับการบริหาร การด�ำเนินงาน และสถานะความเสีย่ งของบริษทั
และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนด
8. จัดให้มีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงตามความจ�ำเป็นและสนับสนุนคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ�ำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
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5. ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
• รับผิดชอบเป็นผู้น�ำคณะกรรมการบริษัท ตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับนโยบายบริษัท เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ อันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ก� ำ กั บ ติ ด ตาม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
• เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ควบคุมการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอในการพิจารณาประเด็นส�ำคัญอย่างรอบคอบ ด�ำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่ก�ำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
• พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้เรื่องส�ำคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการมีจริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร รวมถึงระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ
• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• บริหารจัดการบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภายใต้กรอบอ�ำนาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัท ติดตามการด�ำเนินงานของ
ฝ่ายจัดการ รายงานผลการด�ำเนินงาน และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
• ก�ำหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ในอันที่จะสนับสนุนการด�ำเนินงานทุกหน่วยงานให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
• ส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบุคลากร บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ
• บริหารจัดการด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานด้วย
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการด�ำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตกิ รรมการ โดยค�ำนึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ พิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะทีจ่ ำ� เป็นทีย่ งั ขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
การสรรหากรรมการใหม่จะด�ำเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วย
งานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ กรณียงั ไม่สามารถสรรหากรรมการทีม่ คี ุณสมบัติตามทีต่ อ้ งการ ให้ใช้บริษัททีป่ รึกษาภายนอกได้
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการในขณะ
นั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริษัทก�ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท และมีจ�ำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�ำ
หน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษา ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดข้างต้นเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำ
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ
สามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง คราวละ 3 ปี
โดยบริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทีส่ อดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ
2.1 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
2.2 ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทั ทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถก�ำหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท�ำโดยแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจ�ำนวน
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการด�ำเนินงานของบริษทั รวมถึงการบริหารงานบริษทั
ย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลเพือ่ ควบคุม จัดการและรับผิดชอบ การด�ำเนินงานของบริษทั
และบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะแต่งตัง้ ตัวแทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วม เพือ่ ดูแลการบริหารงานของบริษทั นัน้ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งมีการก�ำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารพิ จ ารณาโครงสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม
ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุนหรือการด�ำเนินงานต่างๆ การท�ำรายการการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน
การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ งของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ รั บ รายงานผลการด�ำ เนิ น งานจากบริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ร่ ว ม และมี ก ารพิ จ ารณา
ผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด�ำเนินงานต่อไป
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธดี แู ลกรรมการและผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. บริษัทก�ำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ
และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีบ่ ริษทั จะมีการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะ
ได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
4. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึง
คู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท�ำและน�ำส่งภายใน 30 วันท�ำการ
ภายหลังเข้ารับต�ำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ทุกครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซือ้ ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ คี่ ณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
5. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีสว่ นได้เสีย ให้ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำข้อมูลรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราว
ถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระหว่างปีไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
7. บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�ำให้ผลประโยชน์
ของบริษทั ลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
8. บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
9. บริษัทให้ความส�ำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ
ตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
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รายงานประจ�ำปี 2563

10. กรณีทบี่ คุ คลภายนอกมีสว่ นร่วมในการท�ำงานเฉพาะกิจเกีย่ วกับข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยูร่ ะหว่าง
การเจรจา ซึง่ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลือ่ นไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษทั บุคคล
เหล่านั้นจะต้องท�ำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย
แล้วแต่กรณี

นโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและกรอบปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัยและสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุด และอ�ำนวยความสะดวกแก่พนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กร รวมทั้งมีการควบคุมจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ ในลักษณะที่อาจเป็นความเสี่ยงให้เกิดการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานสารสนเทศโดยมิชอบ
2. มีการควบคุมการเข้าออกและการป้องกันความเสียหายศูนย์คอมพิวเตอร์ จ�ำกัดเฉพาะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ จึงจะ
สามารถเข้าออกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และให้มีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นเหตุท�ำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดท�ำงาน
3. มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยให้มกี ารควบคุมสิทธิก์ ารเข้าใช้งานของพนักงาน
แต่ละคนอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัยบัญชีรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ มีการรักษาความปลอดภัย
ทางระบบเครือข่ายที่สามารถป้องกันการถูกคุมคามจากภายนอก
4. มีการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงถูกด�ำเนินการเป็นไปตามความต้องของผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วน
5. มีการส�ำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เตรียมพร้อมในกรณีฉกุ เฉิน เพือ่ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6. มีการควบคุมการปฏิบัติงานประจ�ำทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้มีการ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลทีถ่ กู น�ำเข้าออก
จากระบบคอมพิวเตอร์
7. มีการควบคุมการใช้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก ตั้งแต่การคัดเลือก การท�ำสัญญา
การรักษาความลับข้อมูล การควบคุมบัญชีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
8. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีมาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้
เกิดขึ้น หรือท�ำให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะมีขึ้น
9. พนักงานจะต้องใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท�ำผิดกฎหมาย
ไม่กระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
10. พนักงานของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม และการด�ำเนินการใดๆ เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืน่ ทัง้ ทางวาจาและ
การกระท�ำ อันเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นก�ำเนิด ภาษา วัฒนธรรม
การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลอืน่ และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เพือ่ ให้พนักงานใช้เป็น
แนวปฏิบัติ
4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระท�ำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการน�ำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เว้นแต่เป็นการกระท�ำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามก�ำกับดูแล การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้ส�ำหรับบริษัท
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะ
อยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั เพือ่ รักษาผลประโยชน์
และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย”
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการกระท�ำ
ผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
5. การนําผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ในอันที่จะส่งผล
กระทบต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงของประเทศ บริ ษั ท ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และก� ำ หนดนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพืน้ ฐานระบบ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตส�ำนึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
และมีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยมแก่พนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายต่างๆของบริษัท
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวน
การอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติให้เป็น
ไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม และมีการจัดหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและป้องกัน
การทุจริต ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการบรรจุเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย
5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรือให้ค่าอ�ำนวยความสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทําหรือ
ละเว้นการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท
7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระท�ำที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และก�ำหนดมาตรการคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิด
จากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสืบสวน ก�ำหนดบทลงโทษผู้กระท�ำความผิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 2 ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ประจ�ำ
ไตรมาส 2/2562 พร้อมทั้งเข้ารับใบประกาศรับรองจากกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี และตลอดปี
2563 บริษทั ได้ดแู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย รวมถึงการควบคุม และตรวจสอบภายใน ซึง่ ไม่พบรายงาน หรือการกระท�ำ
ผิดด้านทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่องใดๆ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด และส�ำนักงานตรวจสอบ
บัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
รวม

ค่าตอบแทน (บาท)

5,210,000
5,210,000

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ในปี 2563 บริษทั น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีการทบทวนนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี และปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของธุรกิจ เพือ่ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายบริษัท และเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้า
รับการเลือกเป็นกรรมการ รวมทัง้ การส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุม ตัง้ แต่ 30 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
2. บริษทั จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยเลือ่ นจากวันที่ 30 เมษายน 2563 เนือ่ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมีการแจ้งมติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎของตลาดหลักทรัพย์ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ บริษทั มี
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบ (ดังทีป่ รากฎอยูใ่ นนโยบาย) ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน โดย
ไปรษณียล์ งทะเบียน และน�ำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยมีกรรมการบริษทั
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
3. บริษทั ได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทัว่ ถึง ก่อนลงคะแนน
และสรุปมติทปี่ ระชุมแต่ละวาระ และนับหนึง่ หุน้ เป็นหนึง่ เสียง โดยในวาระปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. บริษทั ได้รายงานสถานะผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งรายงานภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
5. บริษัทด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้ ริหาร ในหมวด “การก�ำกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษทั มีชอ่ งทางให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
ได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th
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6. นโยบายเรือ่ งการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผย
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ด�ำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
7. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
มีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามที่บริษัทก�ำหนด
ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมิน
คุณภาพทัง้ ก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึง่ บริษทั ท�ำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีทเี่ จ็ดติดต่อกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในแง่การด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีหน่วยงาน
บริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน
และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ในส่วนของการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั เปิดช่องทางในการรับเรือ่ ง
เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ
ผ่านช่องทางดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน
ตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ลต. ก�ำหนด เพือ่ ส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ต่อผูถ้ อื หุน้ และมีการเผยแพร่ขอ้ มูล
บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนในการเผยแพร่ผลประกอบการ
และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน กรรมการอิสระ
3 ท่านด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษทั แยกอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน
ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้รว่ มบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนิน
ธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยว
กับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประธาน
กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษทั มีขอ้ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเพือ่ เป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ และ
เป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
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5. บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จ�ำนวน 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระประจ�ำของแต่ละไตรมาส และ
มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 34 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการด�ำเนินงาน รับทราบผลการด�ำเนินงาน
และการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้กบั คณะอนุกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาวาระ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการด�ำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจาก
ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและแก้ไขการด�ำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนปีใน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ และการจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบาย
เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ในการก�ำกับดูแลการบริหารงาน และผลการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือฝ่ายก�ำกับดูแล
กิจการ ซึ่งดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบตั งิ านด้านก�ำกับดูแลกิจการ
กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษทั
เป็นผู้จัดท�ำสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของ
คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563 ข้อมูลปรากฎอยู่ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และการจัดการ
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รายงานประจ�ำปี 2563

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
ชือ่ – สกุล

จ�ำนวนหุน้ ณ 31 ธ.ค. 1)
ปี 2563

ปี 2562

การเปลีย่ นแปลง สัดส่วนการถือหุน้
ณ 31 ธ.ค. 2563
(%)

เพิม่ / (ลด)

กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
นายนวมินทร์ ประสพเนตร
นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
นายซัง โด ลี
นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
นายปรีชา ลีละศิธร
นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
นายเจริญ แสงวิชัยภัทร2)

12,900,000
6,600,000
12,000,000
1,500,000
2,710,000

12,900,000
6,600,000
13,000,000
1,500,000
- ไม่มีข้อมูล -

(1,000,000)
-

0.37
0.19
0.35
0.04
0.08

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
5. นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง3)

1,000,000
-

1,000,000
- ไม่มีข้อมูล -

-

0.03
-

ผู้บริหาร

หมายเหตุ
1)
2)
3)
4)

จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 3,471,054,038 หุ้น
นายเจริญ แสงวิชัยภัทร เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
น.ส.สรัญญา อมรรัตนสุชาติ และน.ส.ทัศนีย์ ควรแถลง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
ในปี 2563 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 13 ท่าน
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คณะกรรมการบริษัท
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ประสบการณ์ท�ำงาน
ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย
อายุ 68 ปี
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการ 6 พฤศจิกายน 2562) ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
บัญชีชุดเดียว,
• ปริญญาโท/ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีบริหารและกรรมการ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชี
• Certified Internal Auditor (CIA), IIA-USA
ภาษีอากรสภาวิชาชีพบัญชี
• Certified Professional Internal Auditor (CPIA),
ในพระบรมราชูปถัมภ์
IIAT-Thailand
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการตรวจสอบ
• Qualified Internal Auditor (QIA) , IIAT-Thailand
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และเอกชนหลายแห่ง และสภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-- Driving Company Success with IT Governance
2559 - 2562
อนุกรรมการตรวจสอบ
(ITG) รุ่นที่ 4/2560
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
-- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-- Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557
-- Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
พ.ย.2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
-- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
-- Role of the Nomination and Governance Committee 2560 - พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รุ่น 1/2554
2555 - พ.ย.2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
-- DCP Refresher Course รุ่น 2/2552
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
-- Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
-- Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
-- Chartered Director Class รุ่น 3/2551
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ี้ แอนด์ พาวเวอร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
-- Monitoring the System of Internal Control
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
and Risk Management รุ่น 2/2551
2553
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
-- Monitoring the Quality of Financial Report รุน่ 5/2550
บมจ. ไทยวาโก้
-- Monitoring the Internal Audit Function รุ่น1/2550
2547
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
-- Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549
ประธานคณะกรรมการสรรหา
-- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
และประธานคณะกรรมการพิจารณา
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546
ผลตอบแทน บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
-- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546
2543 - 2559
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
1
กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราช
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%)
พัฒนาที่ดิน
MONO : ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี
1
2

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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รายงานประจ�ำปี 2563

นายนวมินทร์ ประสพเนตร

นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Bentley University, Massachusetts, USA
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และระบบ University of Technology, Sydney, Australia
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

อายุ 48 ปี
ผูช้ ว่ ยประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด / กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.37%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. วิลล่า คุณาลัย
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาเวสโก้

อายุ 40 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.19%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2557 - พ.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
2548 - 2558
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

1
2

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายซัง โด ลี

นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

อายุ 45 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
อุตสาหการ Yonsei University, Seoul, Korea
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%)
MONO : 0.35%
1

ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
2555 - 2563
กรรมการบริหาร
2555 - 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
พัฒนาธุรกิจ
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทย่อยของ โมโน เน็กซ์ 2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

1
2

อายุ 65 ปี
กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านส�ำโรง
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ โมโน เน็กซ์ 2
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย
ของ โมโน เน็กซ์ 2
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิ้ง
อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 - 2551
บรรณาธิการบริหาร บจก. กอซซิปสตาร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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รายงานประจ�ำปี 2563

นายปรีชา ลีละศิธร

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุน่ 101/2556
-- Audit Committee Program (ACP) รุน่ 25/2552

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)
รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 - 2559
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุ่น 101/2556
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุน่ ที่ 7/2551
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.04%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
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

อายุ 57 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2555 - ก.พ. 2563 กรรมการตรวจสอบ
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุริวงศ์คอนโดมิเนียม
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 55 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี
1
2

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

อายุ 48 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 3 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.08%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์ 3
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมาเดอุส เปียโน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

อายุ 52 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
และบัญชี / และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 9 มีนาคม 2555 และ
วันที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 30 เมษายน 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
-- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์2 (%)
MONO : 0.29%
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
2555 – เม.ย. 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
บมจ. โมโน เน็กซ์ 3
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2548 – 2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 		
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
1
2
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คณะผู้บริหาร
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�ำงาน
เม.ย. 2563 – ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2563 – เม.ย. 2563 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการแผนกบริหารกลยุทธ์
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2559 - 2562
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารกลยุทธ์
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2555 - 2558
ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2

นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

อายุ 49 ปี
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส�ำนักงาน / กรรมการบริหาร
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
Oxford Brookes University, UK
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.05%
ประสบการณ์ท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2551 - 2560
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
2551
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
และสื่อสารองค์กร บจก. กอซซิปสตาร์
2546 - 2551
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และบริหารส�ำนักงาน
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

1
2

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

อายุ 51 ปี
เลขานุการบริษัท / ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
และสื่อสารองค์กร
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

นายธีรศักดิ์ ธาราวร

อายุ 46 ปี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management
for Internal Audit ปี 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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

ประสบการณ์ท�ำงาน
2562 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2555 - 2558
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
2551 - 2555
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : 0.03%

ประสบการณ์ท�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
2551 - 2555
เลขานุการบริษัท และผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจก. โมโน เทคโนโลยี
2547 - 2550
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

1
2

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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นางสาวทัศนีย์ ควรแถลง

นายจิรประวัติ บุณยะเสน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 30 เมษายน 2563)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 15 มีนาคม 2545
และวันที่ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร 29 กุมภาพันธ์ 2563)

อายุ 44 ปี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน /
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรอบรมภายในด้านบัญชีปี 2563 : Corporate
Finance รุน่ ที่ 2/2563
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2559 - ก.พ. 2563 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. โมโน เน็กซ์ 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

อายุ 52 ปี
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- How to Develop a Risk Management (HRP) รุน่ 1/2555
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์2 (%)
MONO : 0.19%
ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 - ก.พ. 2563 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2545 - 2558
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
บมจ. โมโน เน็กซ์ 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
1
2

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวีรยุทธ โพธารามิก

อายุ 50 ปี
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส 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
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 264/2561
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2561 - 2562
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. วาว แฟคเตอร์ 2
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2562 - ก.ย. 2563 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์องค์กร
2560 - 2562
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร
บมจ. โมโน เน็กซ์ 3
2554 - 2562
ผูอ้ ำ� นวยการประจ�ำส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2552 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ
บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2563 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์องค์กร
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสประจ�ำส�ำนักกรรมการ
ผู้จัดการ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 - 2563
ประธานกรรมการ บจ. ไทย โปรเฟสชัน่ แนล
บาสเกตบอล ลีก
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชัน่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี
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นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข

อายุ 50 ปี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
และเป็นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2556
และวันที่ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร 30 เมษายน 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- How to Develop a Risk Management (HRP)
รุ่น 1/2555
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์4 (%)
MONO : 0.02%
ประสบการณ์ท�ำงาน
2559 - เม.ย. 2563 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2556 - 2559
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2548 - 2555
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. โมโน เน็กซ์ 3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้น
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2
บริ ษั ท วาว แฟคเตอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน) เปลี่ ย นชื่ อ จากบริ ษั ท
อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
3
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
4
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1

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�ำกัด (21 มกราคม 2563)
• หลักสูตร ภาษีและบัญชีส�ำหรับธุรกิจ SMEs จัดโดย
บริษัท พัฒนา การอบรม จ�ำกัด (19-20 กันยายน 2563)
• หลักสูตร การบริหารงานตรวจสอบภายใน จัดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 พฤศจิกายน 2563)
• หลักสูตร เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี
2563 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4 พฤศจิกายน 2563)
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์1 (%)
MONO : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
2550 - ปัจจุบัน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2 และบริษัทย่อย
2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารด้านบัญชี
และตรวจสอบบัญชี บจ. เอส.ซี.
การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

1
2

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท
นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
อายุ 51 ปี
เลขานุการบริษัท / ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
และสื่อสารองค์กร
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 มีนาคม 2555)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management
for Internal Audit ปี 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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�ำงาน
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ
และสื่อสารองค์กร
บมจ. โมโน เน็กซ์ 2
2551 - 2555
เลขานุการบริษัท และผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจก. โมโน เทคโนโลยี
2547 - 2550
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บริษทั ย่อย (ประเทศไทย)
MONO
NEXT

รายชือ่

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

MONO
CYBER

D,ED,Exec D,ED,Exec

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

D,ED,Exec

D,ED

4. นายซัง โด ลี

D

D

5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

D

D

6. นายปรีชา ลีละศิธร

D

7. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

D

8. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

D

9. น.ส. สรัญญา อมรรัตนสุชาติ

ED,Exec

11. น.ส.ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์

Exec

12. นายธีรศักดิ์ ธาราวร

Exec

13. น.ส. ทัศนีย์ ควรแถลง

Exec
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STREAMING

D,ED

D,ED

MONO
PD

MONO
BC

D,ED,Exec D,ED,Exec
D

D,ED,Exec D,ED,Exec
ED

D

D

D

D

ED

ED

ED

Exec

10. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์

=
=
=
=
=
=

MONO



2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร

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

MONO
SHOPPING

บมจ. โมโน เน็กซ์
บจก. โมโน ไซเบ้อร์
บจก. โมโน ช้อปปิ้ง
บจก. โมโน สตรีมมิ่ง
บจก. โมโน โปรดักชั่น
บจก. โมโน บรอดคาซท์

ED

ED

ED

บริษทั ย่อย
(ต่างประเทศ)

บริษทั ย่อย (ประเทศไทย)
MONO
MUSIC

MONO
INFO

MONO
RADIO

MONO
TALENT

T
MOMENT

MONO
HK

MONO
INDO

D,ED,Exec

D,ED

D,ED,Exec

D,ED,Exec

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

D,ED

ED

ED

D

D

D

D

D

D

D

D

ED

ED

ED

ED

ED

ED

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

ED

=
=
=
=
=
=
=

หมายเหตุ :  = ประธานกรรมการ

บจก. โมโน มิวสิค
บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
บจก. โมโน เรดิโอ
บจก. โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ
บจก. ทีโมเมนต์
Mono Technology Hong Kong Limited
PT. Mono Technology Indonesia
D = กรรมการ

ED = กรรมการบริหาร

Exec = ผู้บริหาร

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

รายชือ่ 1
1. นายพิชญ์ โพธารามิก

TTTI

JASTEL

PA

JINET

JAS

TTTBB

C

C

C

C

C

C

ACES 3BBTV PINVEST
C

C

E29

D

D

2. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
1. TTTI
2. JASTEL
3. PA
4. JINET
5. JAS
6. TTTBB
7. ACES
8. 3BB TV
9. PINVEST
10. E29
11. GS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

D

บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต
บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค
บจก. พรีเมียม แอสเซท
บจก. จัสมิน อินเตอร์เนต
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส
บจก. ทรี บีบี ทีวี
บจก. พินเวสเมนท์
บจก. เอนเตอเทนเมนท์29
บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

รายละเอียดกรรมการของบริษทั ย่อยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
บริษทั ย่อย2

รายชือ่
1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
2. นายซัง โด ลี
3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
4. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
5. นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
MONO BC			 =
MONO STREAMING		 =

MONO BC

MONO STREAMING

D,ED,Exec

D,ED

-

D,ED

D,ED

D,ED,Exec

-

D

D,Exec

-

บจก. โมโน บรอดคาซท์
บจก. โมโน สตรีมมิ่ง

หมายเหตุ : D = กรรมการ
ED = กรรมการบริหาร
Exec = ผู้บริหาร
C = ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
1
ไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
2
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยส�ำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�ำไรขาดทุนรวมของปี 2563
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GS

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร
และสินทรัพย์เช่า

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
251.61
เป็นเจ้าของ
บางส่วนติดภาระค�้ำประกันเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน
519 ล้านบาท
289.82
เป็นเจ้าของ

3. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และ

59.02

4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

38.02

5. ยานพาหนะ

13.59

เครื่องใช้ส�ำนักงาน

6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม

เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนติดภาระค�้ำประกันสัญญาเช่า
ซื้อ/ลีสซิ่งที่ท�ำไว้กับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน
21.64 ล้านบาท
เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนติดภาระค�ำ้ ประกันสัญญาเช่า
ซือ้ /ลีสซิง่ ทีท่ ำ� ไว้กบั บริษทั ลีสซิง่ วงเงิน
65.21 ล้านบาท
เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ บางส่วนติดภาระค�ำ้ ประกันสัญญาเช่าซือ้ /
ลีสซิง่ ทีท่ ำ� ไว้กบั สถาบันการเงิน วงเงิน
7.10 ล้านบาท

0.34
652.40

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
เพลง และวิดีโอ รายละเอียดมีดังนี้
รายการ

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินจ่ายล่วงหน้าและงานระหว่างผลิต

2.91
1,431.92
360.72
21.56
223.68

รวม

2,040.79

รายละเอียดการตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์
ตัดจ�ำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์
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3. สัญญาที่ส�ำคัญของบริษัท
3.1 สัญญาเช่า
บริษทั และบริษทั ย่อยท�ำสัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคารเพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่ โดยท�ำสัญญาเช่ากับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้
คูส่ ญ
ั ญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

21. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
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สถานทีเ่ ช่า
ชั้น 5 ห้อง 501
ชั้น 5 ห้อง 502
ชั้น 5 ห้อง 505
ชั้น 5 ห้อง 508
ชั้น 5 ห้อง 509
ชั้น 5 ห้อง 510

ระยะเวลาการเช่า
จ�ำนวนปีทเี่ ช่า

2 ปี 9 เดือน
10 เดือน
2 ปี 9 เดือน
2 ปี 9 เดือน
2 ปี 9 เดือน
2 ปี 11 เดือน
15 วัน
ชั้น 5 ห้อง 511
10 เดือน
ชั้น 5 ห้อง 512
10 เดือน
ชั้น 5 ห้อง 513
2 ปี 9 เดือน
ชั้น 5 ห้อง 517
10 เดือน
ชั้น 5 ห้อง 519
2 ปี 9 เดือน
ชั้น 11
10 เดือน
ชั้น 12 ห้อง 1202B 2 ปี 10 เดือน
ชั้น 14 ห้อง 1404B
3 ปี
ชั้น 14 ห้อง 1401C 2 ปี 11 เดือน
ชั้น 14 ห้อง 1401B 2 ปี 8 เดือน
ชั้น 16
3 ปี
ชั้น 17
3 ปี
ชั้น 31
6 เดือน
ชั้น R1 ห้อง UPS
3 ปี 1 เดือน
15 วัน
ชั้น R2 ห้อง R201 6 เดือน 15 วัน

วันเริม่

วันสิน้ สุด

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

1-ต.ค.-60
1-ก.ย.-62
1-ต.ค.-60
1-ต.ค.-60
1-ต.ค.-60
15-มิ.ย.-60

30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
31-พ.ค.-63

98
91
100
138
119
94

1-ก.ย.-62
1-ก.ย.-62
1-ต.ค.-60
1-ก.ย.-62
1-ต.ค.-60
1-ก.ย.-62
1-ก.ย.-60
1-ก.ค.-60
1-ส.ค.-60
1-พ.ย.-60
1-มิ.ย.-60
1-มี.ค.-60
1-ม.ค.-63
1-พ.ค.-60

30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
30-มิ.ย.-63
29-ก.พ.-63
30-มิ.ย.-63
15-มิ.ย.-63

119
119
103
35
111
1,417
260
110
98
169
1,417
1,417
1,788
53

1-ธ.ค.-62

15-มิ.ย.-63

342

คูส่ ญ
ั ญา
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

32. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
33. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
34. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด

สถานทีเ่ ช่า
ชั้น R2 ห้อง R202
ชั้น P1 ห้อง 1
ชั้น P3 ห้อง 2
ชั้น P5 ห้อง 9
ชั้น P5 ห้อง 7
ชั้น P8 ห้อง 15
ชั้น P9 ห้อง 18
ชั้น P9 ห้อง 19
ชั้น P9 ห้อง 20
ชั้นดาดฟ้าติดตั้ง
จานดาวเทียม
พื้นที่ปิดป้ายหน้า
อาคาร
ชั้นดาดฟ้า R 2
ติดตั้งคอยล์เย็น
ชั้น 4 ห้อง 3

ระยะเวลาการเช่า
จ�ำนวนปีทเี่ ช่า

วันเริม่

วันสิน้ สุด

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

8 เดือน 15 วัน
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
1 ปี 11 เดือน
2 ปี
2 ปี
2 ปี
1 ปี 3 เดือน
15 วัน
2 ปี 5 เดือน

1-ต.ค.-62
1-ก.พ.-61
1-ส.ค.-61
1-เม.ย.-61
1-มิ.ย.-61
1-ส.ค.-61
1-เม.ย.-61
1-เม.ย.-61
1-เม.ย.-61
15-มี.ค.-62

15-มิ.ย.-63
31-ม.ค.-63
31-ก.ค.-63
31-มี.ค.-63
31-พ.ค.-63
30-มิ.ย.-63
31-มี.ค.-63
31-มี.ค.-63
31-มี.ค.-63
30-มิ.ย.-63

60
21
21
12
15
11
21
11
11
-

1-ก.พ.-61 30-มิ.ย.-63

-

1-เม.ย.-61 30-มิ.ย.-63

8

1-ก.ค.-62

11

2 ปี 3 เดือน
3 ปี

30-มิ.ย.-65

3.2 สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
1) สัญญากับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) (ต่อมาบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
(มหาชน) โอนสิทธิรบั เงินให้แก่ บริษทั ไมโม่เทค จ�ำกัด)
สัญญา

รายละเอียดบริการ

สัญญาให้บริการเสริมประเภท
SMS WAP MMS และ VOICE

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS

สัญญาให้บริการ SMS

บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short
Message Service) ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS

ระยะเวลาสัญญา
เริม่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
เริม่ 1 เมษายน 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สญ
ั ญามีผลใช้ได้อตั โนมัตติ อ่ ไปอีกทุกๆ 6 เดือน
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2) สัญญากับบริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูล
(Content Provider Access
Agreement)

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า เริม่ 1 มิถนุ ายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียงด้วย ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ เริม่ 1 มิถนุ ายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
โทรศัพท์ (AUDIOTEXT)
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ดีแทคโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้บริการ SMS

บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short เริม่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
Message Service) ผ่านเครือข่าย ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC

3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด
สัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียง
ด้วยโทรศัพท์ (AUDIOTEXT)

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ เริม่ 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องทรู ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
โดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx

สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้า เริม่ 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี
เคลื่อนที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา
ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

3.3 สัญญาอื่นๆ
1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล
สัญญา

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เริ่มวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่
10 กันยายน 2564 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
ได้ตามความตกลงร่วมกัน
สัญญาใช้บริการรวมสัญญาณ กับ
เริ่มวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่
บจก. ทีซี บรอดคาสติ้ง
10 กันยายน 2564 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้
ตามความตกลงร่วมกัน
บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบอัด เริ่มวันที่ 17 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่
สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่าย
รวมสั ญ ญาณ และผสมสั ญ ญาณ 31 พฤษภาคม 2571 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท โทรทัศน์ ตลอดจนแปลงความถี่ และ ได้ตามความตกลงร่วมกัน
ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ที่ บี บ อั ด แล้ ว
มาตรฐานความคมชัดปกติ
ไปยังสถานีเครือข่าย เพื่อให้สัญญาณ
โทรทั ศ น์ ส ามารถออกอากาศไปยั ง
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บมจ. ไทยคม
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เพื่ อ ใช้ อ อกอากาศรายการที วี ผ ่ า น
ดาวเที ย มภายใต้ ช ่ อ งสั ญ ญาณ
KU-Band, C-Band
เพื่อใช้บริการรวมสัญญาณและบริการ
โครงข่ายโทรทัศน์

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม
สัญญา
สัญญาใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมกับ บจก. พีเอสไอ
บรอดคาสติ้ง

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาสัญญา

เพื่ อ ใช้ อ อกอากาศรายการที วี ผ ่ า น เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดวันที่
ดาวเทียมภายใต้ชอ่ งสัญญาณ C-Band 31 พฤษภาคม 2563 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ
ได้ตามความตกลงร่วมกัน

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์

รายละเอียดบริการ

เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น
ในระบบดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก าร
ทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไป
แบบความคมชัดปกติ ช่องรายการ 29
โมโน ทีวี (29 Mono TV)
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ช่องรายการโมโน พลัส
หรือโทรทัศน์ ช่องโมโน พลัสกับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ช่องรายการโมโน 29 มิวสิค สเตชั่น
เสียงหรือโทรทัศน์ ช่องโมโน 29
(Mono29 Music Station)
มิวสิค สเตชั่นกับคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรัช สตอรี่ส์ ช่องรายการรัช สตอรีส่ ์ (Rush Stories)
กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เสียงหรือโทรทัศน์ ช่องอลัวร์ ชาแนล ช่ อ งรายการอลั ว ร์ ชาแนล (A’lure
กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง Channel)
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
บันทึกข้อตกลงผลิตรายการเพื่อออก เพื่ อ ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ
อากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง กระจายเสียง และด�ำเนินรายการเพื่อ
กองทัพบกคลื่นความถี่ 91.5 MHz. โฆษณาเผยแพร่ ต ่ อ สาธารณชน
เป็นประจ�ำทุกวัน
ระบบ F.M.

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่
24 เมษายน 2572

เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่
24 มีนาคม 2564

เริ่มวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่
27 ตุลาคม 2564

เริ่มวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่
27 ตุลาคม 2564

เริ่มวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่
27 ตุลาคม 2564

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่
31 พฤษภาคม 2563
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4) สัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเภท
กรมธรรม์

บริษทั
ประกัน

ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย

กรมธรรม์ บมจ. ทิพย 1. เฟอร์ นิ เ จอร์ สิ่ ง ตกแต่ ง ติ ด ตั้ ง ตรึ ง ตรา
ประกันภัย
ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ประกัน
ส�ำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์
ความเสีย่ งภัย
แม่ ข ่ า ย (SERVER) คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ ม
ทรัพย์สิน
อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ทุกชนิดที่เป็น
ของผูเ้ อาประกันภัยทีใ่ ช้สำ� หรับประกอบกิจการ
• พื้นที่เช่าชั้น 5, 11, 12, 14, 16, 17, 31, R2
อาคารจัสมินฯ
• บ้านเช่าซอยโลตัส หมู่บ้านสี่ไชยทอง
• SERVER ที่ KSC อาคารเจนี ว า ชั้ น 8
เมื อ งทองธานี / JASTEL อาคารจั ส มิ น ฯ
ชั้น 5, 6, 8 / ช่อง 9 / NTT บางนา / INET
ตึ ก บางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้ น 10 /
สถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ
2. สต๊อกสินค้าและของรางวัล หนังสือ เครื่องใช้
ส�ำนักงานบริเวณพื้นที่เช่า
• ห้องเก็บของ อาคารจัสมินฯ ชั้น PG, P3, P5,
P8, P9
กรมธรรม์ บมจ.ทิพย 1. สิ่ ง ปลู ก สร้ า งตั ว อาคาร Studio (ไม่ ร วม
ประกันภัย
รากฐาน), ส่วนปรับปรุงอาคาร, สนามกีฬา,
ประกัน
อาคารสตูดิโอ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ความเสีย่ งภัย
ทรัพย์สิน
2. เฟอร์ นิ เ จอร์ ส่ ว นต่ อ เติ ม ต่ า งๆ อุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ส�ำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่ า งๆ คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ย (SERVER)
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สิน
อื่นๆ ทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้
ส�ำหรับประกอบกิจการ
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ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผูเ้ อา
ประกันภัย

104.10

28 ธ.ค. 2562 - บมจ.โมโน
28 ธ.ค. 2563 เน็กซ์ จ�ำกัด
และ/หรือ
บริษัท
ในเครือ

302.73

31 มี.ค. 2563 - บจก. โมโน
31 มี.ค. 2564 โปรดักชั่น

รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563
บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความ
สัมพันธ์ ได้ดังนี้
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ความสัมพันธ์

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

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

JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่ง
ถือหุน้ ในบริษทั 64.28 และถือหุน้ ใน JAS ร้อยละ 53.21

• 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�ำกัด
(“JASTEL”)

• JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ-ส่งข้อมูลภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ

• JASTEL กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
•

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

• บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด • PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงานในอาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
(“PA”)

ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง

• PA และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
• PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15
ตามล�ำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ100.00

• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ำกัด • JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น
(“JINET”)

การให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตส�ำหรับ
ลูกค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ

• JINET กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
• JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

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

ความสัมพันธ์

• ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสือ่ สารโทรศัพท์ทกุ ประเภทขาย/ปลีก/
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 • TTTBB ประกอบธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
จ�ำกัด (“TTTBB”)

• TTTBB ถื อ หุ ้ น โดย ACU ร้ อ ยละ 99.87 โดย ACU ถื อ หุ ้ น โดย
JAS ร้อยละ 100.00

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

• 3BB TV ประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบโครงข่ายเสมือน
และ IPTV

• 3BB TV กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
2. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
จ�ำกัด (“GS”)

• 3BB TV ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
• GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดย
ผ่านกรรมวิธีเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่

• GS และบริษทั มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน คือ นายนวมินทร์ ประสพเนตร
เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้ง นายนวมินทร์
ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96

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

มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้รับ
การรับรองให้เป็นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร

• มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา มีนายพิชญ์ โพธารามิก
เป็นรองประธานกรรมการใน มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพือ่ เด็กและคนชรา

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

• บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
• PINVEST ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์

• PINVEST และบริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดย

นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ใน PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99

5. บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จ�ำกัด
(“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�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปี
2560 – 2562 ที่เว็บไซต์ของบริษัท https://www.mono.co.th/th/นักลงทุนสัมพันธ์/รายงานประจ�ำปี/
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่
เป็นธรรม ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

1. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด
รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสื่อโฆษณาบน

เว็บไซต์, นิตยสาร, วิทยุ และ ทีวดี จิ ติ อล แก่ TTTI
• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI

52.05
33.41

การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการใช้ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นช่องทางในการ
โปรโมทบริ ก ารของ TTTI โดยมี ก ารคิ ด ราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป
ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสม
ผลและมีราคายุติธรรม

8.00

การให้บริการพัฒนา และดูแลระบบ Application
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
การคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า
รายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง

4.75

• บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยที่เกี่ยวโยงกันให้

4.44

การเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร ทีม่ คี วามพร้อมด้านระบบ และ
อุปกรณ์ตา่ งๆ (Infrastructure) ให้บริการเชือ่ มต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทัง้ มีบริการให้
เช่าพืน้ ทีว่ างเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ทเี่ ป็นห้องทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะให้แก่กลุม่ บริษทั โดยราคาค่าบริการเป็นราคา
ตลาด ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุ
สมผลและมีราคายุตธิ รรม
การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTIเป็นผูใ้ ห้
บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้าน
ระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ(Infrastructure) รวมทั้ง
มีส�ำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ท�ำให้มี
ความสะดวกในการดูแล และการประหยัดค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางประกอบกับอัตราค่าบริการเทียบ
เคียงได้กับราคาบริการของผู้ประกอบการรายอื่น
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ า การท� ำ รายการมี ค วามสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

• บริ ษั ท ย่ อ ยให้ บ ริ ก ารพั ฒ นาและดู แ ลระบบ
Application บน Online แก่ TTTI

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)

แก่ TTTI ดังนี้

1) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
และธุรกิจสื่อวิทยุ
2) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ใช้ในส�ำนักงาน

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโทรศัพท์

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป
0.47

การใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ พื้ น ฐานดั ง กล่ า ว เป็ น
รายการธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการเป็น
อั ต ราตลาดและเที ย บเคี ย งได้ กั บ การใช้ บ ริ ก าร
ของผูป้ ระกอบการภายนอกอืน่ ๆ จึงเห็นว่าการท�ำ
รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษทั ย่อยจ่ายค่าใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

0.04

• บริษทั และบริษทั ย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่อง

1.37

การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการ
รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นเคเบิ ล ใยแก้ ว (Fiber Optic)
ที่ มี ค วามพร้ อ มด้ า นระบบ และอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ ม
โครงข่ายต่างๆ โดยราคาค่าบริการใกล้เคียงกับ
อัตราค่าบริการที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ
รายอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึง
เห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม
ค่ า เช่ า พื้ น ที่ ว างเครื่ อ งเซิ ร ์ ฟ เวอร์ ดั ง กล่ า วเป็ น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ
(Infrastructure) และมี บ ริ ก ารให้ เ ช่ า พื้ น ที่ ว าง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะ
ให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ า การท� ำ รายการมี ค วามสมเหตุ
สมผลและมีราคายุติธรรม

พื้ น ฐานให้ แ ก่ TTTI เพื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
บริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน Call center และ
บริษทั และบริษทั ย่อยใช้บริการเลขหมายเพือ่ งาน
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานส�ำนักงาน

2. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ให้แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมโครงข่ายจากอาคารจัส
มินถึง DTAC (รังสิต)

เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL

3. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น
ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบริการ
ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา
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5.83

การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการ
ปกติของกลุม่ บริษทั โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ทาวเวอร์ และเรี ย กเก็ บ
ค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับ
ผู้เช่ารายอื่น ดังนั้น จึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

4. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ�ำกัด
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�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

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

• บริษัทให้บริการพัฒนาและดูแลระบบ Website,

1.31

การให้บริการพัฒนา และดูแลระบบ Website,
Application ดั ง กล่ า วเป็ น รายการธุ ร กิ จ ปกติ
ของบริษัท โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า รายอื่ น ทั่ ว ไป ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น
ว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

0.13

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษทั
โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่
ลูกค้ารายอืน่ ทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการ
มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทย่อยได้เงินสนับสนุน (Sponsor)

3.00

• บริษัทย่อยให้บริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

2.00

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายุติธรรม

Application บน Online แก่ JAS โดยเรียกเก็บ
ค่าพัฒนาและดูแลระบบตามใบราคา (Price List)

6. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จ�ำกัด
รายได้จากการขายและให้บริการ

• บริษทั ให้บริการอบรม In house training แก่ JAS

7. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTI
รายได้จากการขายและให้บริการ
ในการจัดงานกิจกรรม

Social Media ในรูปแบบ Influencer ซึ่งเป็น
อัตราตลาดที่เท่ากับ อัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้า
รายอื่น

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
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จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

8. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษทั ย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าส�ำรอง ส�ำหรับห้อง

0.36

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และ
มี อั ต ราค่ า บริ ก ารเท่ า กั บ ราคาตลาด ดั ง นั้ น จึ ง
เห็นว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมี
ราคายุติธรรม

• บริษัทย่อยจ่ายค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และ

6.30

รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมี
อัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

• บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าทีป่ รึกษาด้าน IT และ

1.48

สตูดิโอที่ใช้ถ่ายท�ำรายการต่างๆ

9. บริษัท พินเวสเมนท์ จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายให้
แก่ PINVEST เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมี
อัตราเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการที่กลุ่มบริษัท
จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่น
ค่าพัฒนา ดูแลระบบ เพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท

10. บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จ�ำกัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทย่อยจ่ายค่าต้นทุนผลิตรายการทีวี เพื่อใช้

5.00

• บริษัทย่อยจ่ายค่าพากย์แปลภาพยนตร์ เพื่อใช้

1.58

ในธุรกิจ 3BB GIGATV
ในธุรกิจของบริษัท
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รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และ
มีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็น
ว่าการท�ำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยุติธรรม

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

11. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ�ำกัด
รายได้จากการขายและให้บริการ

การให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติของ Mono Streaming เพือ่ เป็น
ช่องทางในการโปรโมทบริการของ TBT โดยมีการ
คิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลกู ค้ารายอืน่
ทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความสม
เหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ 3BB

123.33

• บริษัทย่อยให้บริการพากย์แปลภาพยนตร์ แก่

1.48

รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และมีราคา
เท่ากับราคาตลาด ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการมี
ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

• บริษัทให้บริการให้ใช้สิทธิ์ กับ 3BB TV โดยเรียก

30.00

การให้บริการให้ใช้สิทธิ์ กับ 3BB TV ดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติของ Mono Next โดยมี
การคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้า
รายอืน่ ทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเห็นว่าการท�ำรายการมีความ
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา ซึ่งเป็น
อัตราตลาด ที่เท่ากับอัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้า
รายอื่น

3BB TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามการใช้บริการ
ซึ่งเป็นอัตราตลาด ที่เท่ากับอัตราที่เรียกเก็บกับ
ลูกค้ารายอื่น
เก็บค่าบริการตามสัญญา ซึ่งเป็นอัตราตลาด
ที่เท่ากับอัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายอื่น

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง /
ลักษณะรายการระหว่างกัน

จ�ำนวนเงิน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
(ล้านบาท)
ระหว่างกัน /ความเห็นของคณะกรรมการ
ณ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบ
รับ/ใช้ไป

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ�ำกัด
เช่าพื้นที่

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็น
ที่ตั้งส�ำนักงานของกลุ่มบริษัท

17.12

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

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
เพื่อสนับสนุนให้โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ด�ำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ทีเ่ หมาะสม มีความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และระดับสากล
บริษัทได้น�ำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของส�ำนักงาน กลต. ตามแนวทางของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
บริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาแบบประเมินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหาร และมีการซักถามข้อมูล
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ได้ท�ำการประเมินโดยซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน
โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผนงานและงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มีการจัดการโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนาจ
ความรับผิดชอบ และการวางแผนด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรณยาบรรณต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภายในกลุ่มบริษัท ท�ำหน้าที่พิจารณา
นโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ติดตาม
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
• พิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ
ก�ำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ วางแผนการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง ประเมินโอกาสเกิดความเสีย่ งและผลกระทบ โอกาสการเกิดทุจริต เพือ่ จัดล�ำดับความเสีย่ ง
ตระหนักถึงสัญญาณหรือรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
• เข้าเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีแผนการ
ตรวจสอบและควบคุมความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ สือ่ สารให้พนักงานรับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
• ติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนดไว้
• ก�ำกับดูแลบริษัทย่อย ให้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 มาตรการการควบคุม

บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานส�ำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และ
วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากการบันทึก
รายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการพัฒนากิจกรรม
ควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย บริษัทมีมาตรการควบคุมการท�ำธุรกรรมต่างๆ
ให้ด�ำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน�ำมาใช้ได้ทันต่อเวลา
บริษทั มีการก�ำหนดช่องทางและกระบวนการสือ่ สารข้อมูลทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถสือ่ สาร
ข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและทันเวลา

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษทั ก�ำหนดให้มรี ะบบการติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องทีต่ รวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา รวมถึง
ก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั และบริษทั ย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม กับการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนือ่ ง ดูแลการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษทั ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษทั เอส.ซี. การบัญชีและทีป่ รึกษาทางธุรกิจ (1995) จ�ำกัด
มาตัง้ แต่ปี 2550 โดยแต่งตัง้ นางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี ติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะส�ำหรับการวางระบบ
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำเนารายงานให้กับ
ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ รับทราบทุกไตรมาส โดยมีนางสาวปิตฤิ ดี ศิรสิ มั พันธ์ เลขานุการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ แู ลสนับสนุนการท�ำงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั แล้ว ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ อันอาจท�ำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระเบียบข้อบังคับบริษทั นโยบายบริษทั กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
ให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ และเลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ยั ง ว่ า จ้ า ง
บริษทั เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด ทีป่ รึกษากฎหมายภายนอก เพือ่ ช่วยให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง
ทั้งนี้ ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฎในหัวข้อ
ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจและประมาณการตามความจ�ำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้ง
ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ขอ้ มูลทางการเงินมีความถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัท
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริษัทได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ า น
เป็นผู้ท�ำหน้าที่ สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตลอดจนพิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการระหว่ า งกั น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการ
บริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในโดยรวมของบริ ษั ท มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานประจ�ำปี 2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน
3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วม
ประชุม ดังนี้
รายชือ่

1. นายปรีชา ลีละศิธร*
2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร *

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

6/6
6/6
6/6

หมายเหตุ
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง
1. นายปรีชา ลีละศิธร จากต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกูล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก�ำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง กับกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่ดี เป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการประชุม จ�ำนวน 6 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุม
เฉพาะผูส้ อบบัญชี โดยไม่มผี บู้ ริหารร่วมด้วย รวมถึงการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ อาทิ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2563 ของบริษัทและงบการเงินรวม ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้อง ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
3. สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการป้องกัน
การเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณา
ผลการตรวจสอบ รับฟังค�ำชี้แจง ข้อตรวจพบ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ และ
ไม่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์การด�ำเนิน
งาน และค�ำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พิจารณาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด มีการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยประเมินระบบการควบคุม
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ภายในตามแนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย่ งมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ นอกจากนี้
บริษัทได้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 2
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบข้อก�ำหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในเรือ่ งการ
ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ได้ท�ำ
การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�ำทุกปี
6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส
ให้ข้อแนะน�ำและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต
คอร์รปั ชัน่ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจ�ำปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมิน
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2564 อีกวาระ
หนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ การค�ำนึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายปรีชา ลีละศิธร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม /
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )

1. นายปรีชา ลีละศิธร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/4

2. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4/4

3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3/3

รายชือ่

หมายเหตุ : ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ นายเจริญ แสงวิชยั ภัทร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องส�ำคัญ ดังนี้
1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหาร แทนต�ำแหน่งทีล่ าออก เพือ่ เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ในการเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกจากต� ำ แหน่ ง ตามวาระเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท
3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563
4. พิจารณางดจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการ และงดจ่ายเงินโบนัสส�ำหรับผู้บริหาร ส�ำหรับปี 2563
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายปรีชา ลีละศิธร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
งบการเงิน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ปี

ชือ่ ผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

บริษทั ผูส้ อบบัญชี

2561

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

2562

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

2563

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

5874

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี 2561-2563 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีข้างต้น ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงิน
ปี 2561-2563 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ
งบการเงินส�ำหรับปี 2561-2563 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขต่องบการเงินทีต่ รวจสอบและมีความเห็น
ว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ กระแสเงินสด
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

130

รายงานประจ�ำปี 2563

ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2563
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค้างรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

173.22 3.93
244.71 5.55
140.14 3.18
8.09 0.18
44.68 1.01
7.39 0.17
40.64 0.92
658.87 14.94
66.85
652.40
2,040.79
529.02
364.29
93.87
3,747.22
4,406.09

1.52
14.81
46.32
12.01
8.27
2.13
85.06
100.00

45.07 0.99
141.49 3.12
189.12 4.16
16.34 0.36
66.94 1.47
17.51 0.39
57.32 1.26
533.79 11.75
39.61
0.88
712.97
2,282.81
592.86
300.53
79.33
4,008.99
4,542.78

0.87
0.02
15.69
50.25
13.05
6.62
1.75
88.25
100.00

91.47 1.59
223.96 3.88
224.17 3.89
16.53 0.29
69.31 1.20
38.81 0.67
75.56 1.31
739.81 12.83
62.60
732.36
2,572.81
1,328.01
245.45
84.04
5,025.27
5,765.08

1.09
12.70
44.63
23.04
4.26
1.45
87.17
100.00

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2563
ล้านบาท
%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้รับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่
และดอกเบีย้ ค้างจ่าย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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155.02 3.52
497.30 11.29
124.39 2.82
215.00 4.88

185.87
358.36
72.61
-

4.09
7.89
1.60
-

221.86
423.61
48.41
-

3.85
7.35
0.84
-

199.24
227.67

300.79
-

6.62
-

109.64
6.78

1.90
0.12

4.52
5.17

15.81 0.36
0.63 0.01
25.09 0.57
1,460.15 33.14

21.84 0.48
0.39 0.01
37.53 0.83
977.39 21.52

15.64 0.27
1.34 0.02
41.10 0.71
868.38 15.06

1,502.68 34.11
-

1,233.08 27.14
212.18 4.67

1,333.82 23.14
844.06 14.64

8.83 0.20
3.68 0.08
78.09 1.77
1,593.28 36.16
3,053.43 69.30

16.22 0.36
5.83 0.13
86.39 1.90
1,553.70 34.20
2,531.09 55.72

18.39 0.32
7.48 0.13
51.86 0.90
2,255.61 39.13
3,123.99 54.19

347.11
347.11 7.88
3,633.00 82.45
(152.37) (3.46)

486.30
347.11 7.64
3,633.01 79.97
(152.37) (3.35)

486.30
347.10 6.02
3,632.95 63.02
(152.37) (2.64)

51.97 1.18
51.97 1.14
51.97 0.90
(2,527.11) (57.35) (1,865.88) (41.07) (1,238.98) (21.49)
0.06 0.00
(2.15) (0.05)
0.42 0.01
1,352.66 30.70 2,011.69 44.28 2,641.09 45.81
4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 5,765.08 100.00

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
ก�ำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก� ำ ไร(ขาดทุ น )ก่ อ นค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการเงิ น และ
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
การแบ่งปันก�ำไรรวมส�ำหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้านหุ้น)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
1,644.65 97.19
-

2,150.39 98.47
-

2,399.23 95.66
75.23 3.00

47.63 2.81
1,692.28 100.00

33.36 1.53
2,183.75 100.00

33.66 1.34
2,508.12 100.00

1,729.15 102.18
163.32 9.65
342.08 20.21
9.78 0.58
37.34 2.21

1,963.11 89.89
281.76 12.90
493.69 22.61
(0.04)
5.25 0.24

1,905.89 75.99
171.03 6.82
480.51 19.16
(4.03) (0.16)
-

2,281.67
(589.39)
(0.28)
(589.67)

134.83
(34.83)
(0.01)
(34.84)

2,743.77 125.64
(560.02) (25.64)
0.81 0.03
(559.21) (25.61)

2,553.40 101.81
(45.28) (1.81)
(45.28) (1.81)

0.19 0.01
(120.32) (7.11)
(709.80) (41.94)
48.30 2.85
(661.49) (39.09)
2.21

0.59 0.03
(110.42) (5.06)
(669.04) (30.64)
52.85 2.42
(616.19) (28.22)
(2.57)

(128.62)
(173.90)
(19.37)
(193.27)
(0.82)

0.27

(10.72)

-

2.48
(659.02)

(13.29)
(629.48)

(0.82)
(194.09)

(661.49)
(661.49)

(616.19)
(616.19)

(193.27)
(193.27)

(0.191)
(0.191)
3,471.05

(0.178)
(0.178)
3,471.05

(0.056)
(0.050)
3,451.45

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

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

133
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เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
641.93
1,032.05
1,188.95

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(737.24)

(1,010.30)

(1,227.00)

221.25
2.21
128.15

(65.58)
(2.57)
(46.40)

(2.11)
1.56
(38.60)

ปี 2563

งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561

0.45
0.38
0.53
4.67
78.18
120.17
3.04
38.51
9.48
69.81

0.55
0.36
1.12
5.85
62.41
100.31
3.64
34.75
10.50
54.16

0.85
0.58
1.42
5.49
66.46
116.92
3.12
41.69
8.75
60.83

(5.14)
(38.73)
2.81
(100.77)
(39.09)
(39.32)

8.71
(27.59)
1.53
(173.93)
(28.22)
(26.49)

20.56
(6.43)
4.34
(771.21)
(7.71)
(7.18)

(14.78)
(85.28)
0.38

(11.96)
(71.80)
0.42

(0.79)
(12.09)
0.44

2.26
(4.90)
0.72
-

1.26
(5.06)
0.86
-

1.18
(0.35)
0.80
-

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราส่วนก�ำไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล1/ (%)
หมายเหตุ : 1/ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1) การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2563 มีจำ� นวน 1,692.28 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2562 มีจำ� นวน 2,183.75 ล้านบาท
ลดลง 491.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.51 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น
รวมทั้งสิ้น

2563
1,644.65
47.63
1,692.28

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
2562
(ลดลง)
2,150.39
(505.74)
33.36
14.27
2,183.75
(491.47)

%
(23.52)
42.78
(22.51)

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�ำนวน 1,644.65 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2562 มีจ�ำนวน 2,150.39 ล้านบาท ลดลง 505.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.52 รายได้จากการขายและ
บริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้
กลุม่ ธุรกิจ
ธุรกิจสื่อ
ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง
รวมทั้งสิ้น

2563
1,456.08
188.57
1,644.65

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
2562
(ลดลง)
1,919.42
(463.34)
230.97
(42.40)
2,150.39
(505.74)

%
(24.14)
(18.36)
(23.52)

รายได้จากกลุม่ ธุรกิจสือ่ ซึง่ ประกอบด้วยธุรกิจทีวี ออนไลน์และธุรกิจวิดโี อสตรีมมิง่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษทั และ
บริษทั ย่อยในปี 2563 มีจำ� นวน 1,456.08 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2562 มีจำ� นวน 1,919.42 ล้านบาท ลดลง 463.34 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 24.14 รายได้ทลี่ ดลงสาเหตุหลักมาจาก รายได้โฆษณาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19
ท�ำให้รายได้โฆษณาลดลง 569.0 ล้านบาท แต่สถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขนึ้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ประกอบกับ
นโยบายส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดซื้อโฆษณาได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ค่าโฆษณา
ปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และบริษทั ฯมีรายได้จากการให้บริการวิดโี อ สตรีมมิง่ แบบบอกรับสมาชิก
เพิ่มขึ้น 105.70 ล้านบาท
รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ บันเทิง คอมเมิร์ซ
และจัดสรรคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�ำนวน 188.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ�ำนวน
230.97 ล้านบาท ลดลง 42.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.36 เนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1 ปี 2563 โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ท�ำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง
รายได้อนื่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2563 มีจำ� นวน 47.63 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2562 มีจำ� นวน 33.36 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 14.27ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.78
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ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ�ำนวน
2,353.78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ�ำนวน 2,799.94 ล้านบาท ลดลง 446.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.93
รายการ
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่ง(ก�ำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
รวมทั้งสิ้น

ปี 2563
1,729.15
163.32
342.08
9.78
37.34
2,281.67
0.28
(0.19)
120.32
(48.30)
2,353.78

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ปี 2562
(ลดลง)
1,963.11
(233.96)
281.76
(118.44)
493.69
(151.61)
(0.04)
9.82
5.25
32.09
2,743.77
(462.10)
(0.81)
1.09
(0.59)
0.40
110.42
9.90
(52.85)
4.55
2,799.94
(446.16)

%
(11.92)
(42.04)
(30.71)
24,550.0
611.24
(16.84)
134.57
67.80
8.97
8.61
(15.93)

การลดลงของค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน โดยส่วนใหญ่สาเหตุหลักเกิดจาก 1) การลดลงสัมพันธ์กบั รายได้จากการด�ำเนินงาน
ทีล่ ดลง 2) การปรับโครงสร้างภายในกลุม่ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมุง่ เน้นธุรกิจหลัก ท�ำให้บริษทั และบริษทั ย่อย
มีการบริหารจัดการต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ยได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

ขาดทุนสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2563 จ�ำนวน 661.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีขาดทุนสุทธิจ�ำนวน
616.19 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 45.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.35 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีรายได้ ค่าโฆษณา
ลดลง เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ COVID-19 แต่รายได้ในส่วนวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก
(MonoMax) เติบโตขึ้น ประกอบกับการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มที่มุ่งเน้นธุรกิจหลัก ซึ่งท�ำให้กลุ่มบริษัทมีการบริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ ท�ำให้มาชดเชยรายได้โฆษณาที่ลดลง

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 มีจ�ำนวน 4,406.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน
136.69 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 261.77 ล้านบาทแต่มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน
125.08 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 103.22 ล้านบาท
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง มีสาเหตุหลักมาจาก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ลดลง 242.02 ล้านบาท
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หนี้สิน
หนีส้ นิ รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ สิน้ ปี 2563 มีจำ� นวน 3,053.43 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จ�ำนวน 522.34 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก เงินกู้ยืมจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 137.20 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น
138.94 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 215.00 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั และบริษทั ย่อย ณ สิน้ ปี 2563 มีจำ� นวน 1,352.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 659.03 ล้านบาท
การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนส�ำหรับปี 2563 จ�ำนวน 661.49 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ�ำนวน 3,053.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.30
ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 1,352.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.70 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.00 เท่า

ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นติดลบ คิดเป็นร้อยละ 5.14 ลดลงจากปี 2562
ร้อยละ 13.85 และมีอัตราก�ำไรสุทธิติดลบร้อยละ 39.09 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.87 เนื่องจากในปี 2563
บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ที่ลดลง

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 14.78 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2562
ร้อยละ 2.82 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2563 เท่ากับ 0.38 เท่า ลดลงจากปี 2562 0.04 เท่า เนือ่ งจาก ในปี 2563
บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้ที่ลดลง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.45 เท่า ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 0.10 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.38 เท่า เพิ่มขึ้นจากจากปี 2562 จ�ำนวน 0.02 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ส�ำหรับปี 2563 อยู่ที่ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 1.00 เท่า เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนจากการด�ำเนินงาน

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการทีจ่ ะต้องจ่ายช�ำระในอนาคตจ�ำนวน 190 ล้านบาท
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของผู
ญชีรับษอนุ
ญาต เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เสนอต่
อผู้ถือ้ สหุอบบั
้นของบริ
ัท โมโน
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)
(เดิ
“บริ
ัท โมโน
เทคโนโลยี
ำกัด (มหาชน)”)
(เดิมมชืชื่อ่อ“บริ
ษัทษโมโน
เทคโนโลยี
จำกัด จ�(มหำชน)”)
ความเห็น
ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ ต รวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษั ท โมโน เน็ ก ซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (กลุ่ม บริ ษั ท )
ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น รวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ ำพเจ้ ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ ำงต้ นนี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงิ นสดส ำหรั บ ปี สิ น้ สุดวัน เดีย วกัน ของบริ ษัท โมโน เน็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อ ย และเฉพำะของ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำได้ กล่ำวไว้ ใน วรรค
ความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำ ข้ ำพเจ้ ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกกลุ่มบริ ษัทตำมข้ อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดด้ ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้ อกำหนดนันด้
้ วย ข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ

138

รายงานประจ�ำปี 2563

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
ข้ ำพเจ้ ำขอให้ สงั เกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้ อ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ
2019 ทำให้ เศรษฐกิจชะลอตัว และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษัท
ติดตำมควำมคืบหน้ ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและปรับแผนงำนกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์
ปั จจุบนั และได้ ประเมินผลกระทบของเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรนี ้กลุ่มบริ ษัท บันทึกปรับมูลค่ำของ
สินทรัพย์ในงบกำรเงินรวมและมูลค่ำของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรปรับแผนงำนกำรดำเนินธุรกิจตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้ อ 10.7 นอกจำกนีก้ ลุ่ม
บริ ษัทได้ จัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยเลือกนำ
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบตั ิ
ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้ อ 3 ทังนี
้ ้ข้ ำพเจ้ ำมิได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี ้
แต่อย่ำงใด
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ ำพเจ้ ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ ำพเจ้ ำได้ นำเรื่องเหล่ำนี ้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ทังนี
้ ้ข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่องเหล่ำนี ้
ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้ กล่ำวไว้ ในวรรคความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ น ในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำ ซึ่ง ได้ รวมควำมรับผิ ดชอบที่เกี่ ยวกับเรื่ องเหล่ำนีด้ ้ วย กำรปฏิบัติง ำนของ
ข้ ำพเจ้ ำได้ รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ ซึ่งได้ รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่องเหล่ำนี ้ด้ วย ได้ ใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินโดยรวม
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เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้ อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้
การรับรู้รายได้
เนื่องจำกกลุม่ บริษัทดำเนินธุรกิจหลักทังในธุ
้ รกิจสื่อและให้ บริ กำรข้ อมูล ทำให้ กลุม่ บริษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
และให้ บริ กำรที่หลำกหลำยและเป็ นจำนวนที่มีนัยสำคัญ รำยได้ ของกลุ่มบริ ษัท มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำร
ดำเนินงำนของกลุ่ม บริ ษัท ที่ผ้ ูใช้ ง บกำรเงิ นให้ ควำมสนใจ ข้ ำพเจ้ ำจึ ง ให้ ควำมส ำคัญ ต่อกำรรั บรู้ รำยได้ ข อง
กลุม่ บริษัท
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ ของกลุม่ บริ ษัทโดยกำร
• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำม
ผู้ รั บผิ ดชอบ ท ำควำมเข้ ำใจและเลื อกตัวอย่ ำงมำทดสอบกำรปฏิ บัติ ต ำมกำรควบคุม ที่ กลุ่ม บริ ษั ท
ออกแบบไว้ และขยำยขอบเขตกำรทดสอบสำหรับกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับรู้รำยได้
• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงปี และช่วงใกล้ สิน้ รอบ
ระยะเวลำรำยงำน
• สอบทำนใบลดหนี ้ที่กลุม่ บริ ษัทออกภำยหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
• วิเครำะห์เปรี ยบเที ยบข้ อมูลบัญชีรำยได้ แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึน้ ของ
รำยกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
จำนวนรวม 2,570 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 58 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม โดยมีรำยละเอียด
ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมข้ อ 12 และข้ อ 13 และบริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัท ย่ อย
และเงิ น ให้ ก้ ูยื ม แก่ แ ละดอกเบี ย้ ค้ ำ งรั บ จำกบริ ษั ท ย่ อ ยจ ำนวนรวม 4,148 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 96
ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีรำยละเอียดตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวมข้ อ 7 และข้ อ 10 ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษัทพบว่ำมี ข้อบ่งชีว้ ่ำ สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้ อยค่ำ
กำรพิจำรณำกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ ต้องใช้ ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรคำดกำรณ์
ผลกำรดำเนิน งำนและกำรประเมินแผนงำนในอนำคตในกำรจัดกำรสินทรัพย์ รวมถึงกำรกำหนดอัตรำคิดลด
และสมมติฐำนที่สำคัญ ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ำของค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์เหล่ำนัน้
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ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจและประเมิ นข้อสมมติท่ีใช้ในกำรจัดทำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคต
โดยกำร
• ทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที่ทำให้ได้มำซึ่งตัวเลขดังกล่ำว

• เปรียบเทียบข้อสมมติดงั กล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยนอกและภำยในของกลุม่ บริษัท

• เปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึน้ จริงเพื่อประเมินกำรใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รบั ในอนำคตดังกล่ำว

• พิจ ำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ ำยบริหำรเลื อกใช้โดยกำรวิเครำะห์ต้นทุนทำงกำรเงิ น ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำ หนัก
ของกลุม่ บริษัทและของอุตสำหกรรม
• ทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน

• พิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติท่ีสำคัญต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน โดยเฉพำะ
อัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในระยะยำว

• สอบทำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลขำดทุนทำงภำษี ท่ียงั ไม่ได้
ใช้จำนวน 198 ล้ำนบำท โดยกลุม่ บริษัทได้เปิ ดเผยนโยบำยกำรบัญชีและรำยละเอียดเกี่ยวกับภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมข้อ 5 และข้อ 26 ตำมลำดับ สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
จะสำมำรถรับรู ร้ ำยกำรได้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะนำ
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ในอนำคตได้ ซึ่งในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทจะมีกำไรทำง
ภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลขำดทุนทำงภำษี มำใช้ประโยชน์ไ ด้นั้นต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ ำยบริหำร
อย่ำงมำกในกำรจัดทำแผนธุรกิจและประมำณกำรกำไรทำงภำษี ในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตำมแผนธุรกิจที่ได้
อนุมตั ิแล้ว ดังนัน้ จึงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินประมำณกำรกำไรทำงภำษี ในอนำคตโดยกำรตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็ นและข้อสมมติทำงด้ำน
เศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในกำรจัดทำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทัง้ ภำยนอกและ
ภำยในของกลุม่ บริษัท โดยข้ำพเจ้ำได้ให้ควำมสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติท่มี ีผลกระทบกับอัตรำกำรเติบโตของ
รำยได้และอัตรำกำไรขัน้ ต้นโดยตรง นอกจำกนี ้ ข้ำพเจ้ำได้เปรียบเทียบประมำณกำรกำไรทำงภำษี ในอดีต กับ
กำไรทำงภำษี ท่ีเกิดขึน้ จริงเพื่อประเมินกำรใช้ดลุ ยพินิจของฝ่ ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษี ดงั กล่ำว
ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณประมำณกำรกำไรทำงภำษี ในอนำคตตำมข้อมูลและข้อสมมติดังกล่ำวข้ำงต้น
และพิ จ ำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ ย นแปลงข้อ สมมติ ท่ี ส ำคัญ ต่ อ ประมำณกำรก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคต
โดยเฉพำะอั ต รำกำรเติ บ โตของรำยได้ใ นระยะยำว นอกจำกนี ้ ข้ำ พเจ้ำ ได้ ส อบทำนกำรเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ยวกับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี และขำดทุนทำงภำษี ท่ียัง ไม่ ได้ใช้ท่ีกลุ่ม บริษัทไม่ ได้บันทึก
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
4
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ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หำรเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้ อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน)
้ ซึง่ คำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้ กบั ข้ ำพเจ้ ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี ้
ควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินไม่ ครอบคลุมถึงข้ อมูล อื่นและข้ ำพเจ้ ำไม่ไ ด้ ให้ ข้อสรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้ อมูลอื่นนัน้
ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้ อมูลอื่น นัน้
มีควำมขัดแย้ งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู้ ที่ได้ รับจำกกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ หรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษัทตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว และหำกสรุปได้ ว่ำมีกำรแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำ จะสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบ เพื่อให้
มีกำรดำเนินกำรแก้ ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หำรมี หน้ ำที่รับผิ ดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ ดยถูกต้ องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผ้ ูบริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้ สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรือข้ อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่ บริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ ูบริ หำรมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกกลุ่มบริ ษัทหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ ม
บริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำ พเจ้ำ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ให้ไ ด้ค วำมเชื่ อ มั่น อย่ ำ งสมเหตุส มผลว่ ำ งบกำรเงิ น โดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือ ไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรืขอ้ ผิดพลำด
และเสนอรำยงำนของผู้ส อบบัญ ชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่ อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือ
ควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอำจเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิ ดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำก
กำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนีด้ ว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำร
แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำ
จำกกำรทุจ ริตจะสูง กว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจ ริตอำจเกี่ ยวกับกำรสมรู ้
ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับ ระบบกำรควบคุม ภำยในที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิ ธี กำร
ตรวจสอบให้เ หมำะสมกับ สถำนกำรณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วัต ถุป ระสงค์ใ นกำรแสดงควำมเห็ น ต่ อ ควำม
มีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุม่ บริษัท
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริหำรจัดทำ
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• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้ รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์
หรื อ สถำนกำรณ์ ที่ อ ำจเป็ นเหตุใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสัย อย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ ต่ อ ควำมสำมำรถของกลุ่ม บริ ษั ท
ในกำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ หำกข้ ำพเจ้ ำได้ ข้ อสรุ ป ว่ ำ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนที่ มี ส ำระส ำคั ญ
ข้ ำพเจ้ ำจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ ำพเจ้ ำถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เ กี่ยวข้ อง
ในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ ำพเจ้ ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลง
ไป ข้ อสรุ ปของข้ ำพเจ้ ำขึน้ อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ของข้ ำพเจ้ ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษัทต้ องหยุด
กำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ ำงและเนือ้ หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ ำพเจ้ ำรับผิดชอบ
ต่ อ กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุม ดู แ ล และกำรปฏิ บัติ ง ำนตรวจสอบกลุ่ม บริ ษั ท ข้ ำ พเจ้ ำ เป็ น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ สื่อสำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้ วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนัยสำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ ำพเจ้ ำได้ พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ ให้ คำรับรองแก่ผ้ มู ีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้ อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้ สื่อสำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ ำพเจ้ ำและมำตรกำร
ที่ข้ำพเจ้ ำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้ำพเจ้ ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องทัง้ หลำยที่สื่อสำรกับผู้มี หน้ ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ ำพเจ้ ำได้ พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นในงวดปั จ จุบันและกำหนดเป็ นเรื่ องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ ำพเจ้ ำได้ อธิ บำย
เรื่ อ งเหล่ ำ นี ไ้ ว้ ใ นรำยงำนของผู้ ส อบบัญ ชี เว้ น แต่ ก ฎหมำยหรื อ ข้ อ บัง คับ ห้ ำ มไม่ ใ ห้ เ ปิ ดเผยเรื่ อ งดัง กล่ำ ว
ต่อสำธำรณะหรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึน้ ข้ ำพเจ้ ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำน
ของข้ ำพเจ้ ำเพรำะกำรกระทำดัง กล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ ไ ด้ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผ ลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสำธำรณะจะได้ จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี ้

กรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2564
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งบการเงินรวม
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ
ที่ เน็31กซ์ ธัจำกันดวาคม
บริ ษวั
ัท น
โมโน
(มหำชน)2563
(เดิมชื่อ "บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ ค้างรับ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ างรับจากบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

146

รายงานประจ�ำปี 2563

8
9

30.2
10
7
11
12
13
26

งบการเงินรวม
งบกำรเงินรวม

วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ(หน่จการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563
2563

2562
2562

2563
2563

2562
2562

173,216,375
244,709,419
140,135,434
8,091,579
44,678,722
7,394,018
40,646,452
658,871,999

45,071,575
141,493,342
189,115,089
16,339,225
66,941,755
17,512,728
57,315,861
533,789,575

4,476,979
66,774,783
10,008,661
8,308,513
1,268,428
5,244,200
96,081,564

1,796,355
419,443,473
128,582,303
9,016,168
3,361,698
5,568,493
567,768,490

66,851,459
652,402,787
2,040,791,362
529,015,998
364,288,660
93,866,817
3,747,217,083
4,406,089,082

39,607,007
882,569
712,971,761
2,282,813,234
592,853,734
300,533,705
79,324,735
4,008,986,745
4,542,776,320

31,000
3,545,293,155
602,272,627
7,197,797
9,240,918
13,869,637
27,294,132
4,205,199,266
4,301,280,830

912,668
3,225,225,288
623,500,000
21,705,798
56,454,717
13,237,906
20,495,886
3,961,532,263
4,529,300,753

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ "บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้ รับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะสันจากบริ
้
ษัทย่อย
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่และดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่า
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

14
15

(หน่วย: บาท)
ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ(หน่จวการ

งบการเงินรวม
งบกำรเงินรวม

2563
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562
2562

2563
2563

2562
2562

155,023,106
497,294,213
124,386,648
215,000,000

185,870,778
358,355,579
72,611,160
-

15,000,000
165,170,882
128,000
-

19,226,996
151,636,370
408,538
-

17
18
19.2
7

199,244,566
227,672,329
15,806,079
628,066
25,087,198
1,460,142,205

300,788,136
21,842,919
386,833
37,533,855
977,389,260

672,400
5,556,151
186,527,433

632,895
48,514,400
13,591,697
234,010,896

17
18
19.2
26
20

1,502,679,418
8,829,684
3,679,004
78,095,124
1,593,283,230
3,053,425,435

1,233,075,755
212,180,000
16,219,267
5,834,091
86,394,755
1,553,703,868
2,531,093,128

303,084
28,253,207
28,556,291
215,083,724

975,484
42,436,881
43,412,365
277,423,261

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ
ที่ เน็31กซ์ธัจำกันดวาคม
บริษวั
ัทน
โมโน
(มหำชน)2563
(เดิมชื่อ "บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น (2562: 4,862,999,975 หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2563

งบกำรเงินรวม

2563
2563

วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ(หน่จการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562
2562

2563
2563

2562
2562

347,105,404

486,299,998

347,105,404

486,299,998

347,105,404
3,633,007,963
(152,365,167)

347,105,404
3,633,007,963
(152,365,167)

347,105,404
3,633,007,963
-

347,105,404
3,633,007,963
-

51,970,000
(2,527,111,272)
56,719
1,352,663,647
4,406,089,082

51,970,000
(1,865,882,536)
(2,152,472)
2,011,683,192
4,542,776,320

51,970,000
54,113,739
4,086,197,106
4,301,280,830

51,970,000
219,794,125
4,251,877,492
4,529,300,753

21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงินรวม

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

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ษัทบ
โมโน
่ อ "บริ ษัท 2563
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริ ษัทย่ อย
ส�ำบริหรั
ปีสเน็ิ้นกซ์สุจดำกัวัดน(มหำชน)
ที่ 31 (เดิ
ธันมชืวาคม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้ นทุนขายและให้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและให้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ขำดทุนจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
รายได้ ทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษี เงินได้
ขำดทุนสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที จ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรั บปี

23
7, 10
7

10
11, 12

24
26

20

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรั บปี
ขำดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

(หน่วย: บาท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบการเงิ
นรวม
งบกำรเงินรวม

2563
2563

2562
2562

2563
2563

2562
2562

1,644,650,706
47,633,604
1,692,284,310

2,150,389,052
33,363,948
2,183,753,000

136,144,392
6,999,738
109,039,954
252,184,084

190,676,165
185,560,904
376,237,069

1,729,152,234
163,323,988
342,076,809
9,782,039
37,334,777
2,281,669,847
(589,385,537)
(282,687)
194,515
(120,323,198)
(709,796,907)
48,302,858
(661,494,049)

1,963,107,585
281,760,405
493,693,125
(40,640)
5,250,905
2,743,771,380
(560,018,380)
807,594
589,970
(110,417,646)
(669,038,462)
52,849,774
(616,188,688)

108,417,804
2,753,043
145,430,764
12,196,797
174,807,747
7,456,552
451,062,707
(198,878,623)
36,198,690
(4,251,086)
(166,931,019)
(1,453,269)
(168,384,288)

189,557,687
10,474,894
233,906,955
(1,382,984)
73,600,000
506,156,552
(129,919,483)
18,697,674
(2,878,510)
(114,100,319)
130,359
(113,969,960)

2,209,191

(2,568,902)

-

-

265,313
2,474,504

(10,715,056)
(13,283,958)

2,703,902
2,703,902

(4,731,566)
(4,731,566)

(659,019,545)

(629,472,646)

(165,680,386)

(118,701,526)

(0.19)

(0.18)

(0.05)

(0.03)

27

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนเป็
เป็นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่ง่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ของงบการเงินนีนนี้ ้

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

งบกระแสเงินสด

ส�บริบริำษหรั
บโมโนปีเน็สเน็กิ้นกซ์ซ์สุจจำกัดำกัดวัด(มหำชน)
น(มหำชน)
ที่ 31(เดิ(เดิธัมนมชืชื่อวาคม
2563
ษัทัทโมโน
่ อ"บริ
"บริษษัทัทโมโน
โมโน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีจจำกัำกัดด(มหำชน)")
(มหำชน)")และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินนสด
สด
สสำหรั
ำหรับบปีปีสิสิน้ น้ สุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวำคม
วำคม2563
2563

หมายเหตุ
กระแสเงิ
กระแสเงินนสดจำกกิ
สดจำกกิจจกรรมด
กรรมดำเนิ
ำเนินนงำน
งำน
ขาดทุ
ขาดทุนนก่ก่ออนภาษี
นภาษี
รายการปรั
รายการปรับบกระทบยอดขาดทุ
กระทบยอดขาดทุนนก่ก่ออนภาษี
นภาษีเป็เป็นเงิ
นเงินนสดรั
สดรับบ(จ่(จ่าาย)ย)
จากกิ
จากกิจจกรรมด
กรรมดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
ค่ค่าาเสืเสื่อ่อมราคา
มราคา
ค่ค่าาตัตัดดจจาหน่
าหน่าายย
ต้ต้นนทุทุนนการได้
การได้รับรับใบอนุ
ใบอนุญญาตให้
าตให้ใช้ใช้คคลืลื่น่นความถี
ความถี่ต่ตดั ดั จจาหน่
าหน่าายย
ผลขาดทุ
ผลขาดทุนนด้ด้าานเครดิ
นเครดิตตทีที่ค่คาดว่
าดว่าาจะเกิ
จะเกิดดขึขึ้น้น(โอนกลั
(โอนกลับบ) )
การปรั
การปรับบลดสิ
ลดสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออเป็เป็นมู
นมูลลค่ค่าาสุสุททธิธิทที่จี่จะได้
ะได้รับรับ(โอนกลั
(โอนกลับบ) )
ขาดทุ
ขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่
ยค่าาของเงิ
ของเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทย่ย่ออยย
รายได้
รายได้เงิเนงินปัปันนผลผล
ส่ส่ววนแบ่
นแบ่งขาดทุ
งขาดทุนน(ก(กาไร)
าไร)จากเงิ
จากเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทร่วร่วมม
ขาดทุ
ขาดทุนน(ก(กาไร)
าไร)จากการจ
จากการจาหน่
าหน่าายอุยอุปปกรณ์
กรณ์
กกาไรจากการจ
าไรจากการจาหน่
าหน่าายสิยสินนทรัทรัพพย์ย์ไม่ไม่มมีตีตวั วตน
ั ตน
ขาดทุ
ขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่
ยค่าาของสิ
ของสินนทรัทรัพพย์ย์ออื่นื่นทีที่ไม่่ไม่ใช่ใช่สสนิ นิ ทรัทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
กกาไรจากอั
าไรจากอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนที
นที่ย่ยงั ไม่
งั ไม่เกิเกิดดขึขึ้นจริ
้นจริงง
สสารองผลประโยชน์
ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั
ระยะยาวของพนักกงาน
งาน
รายได้
รายได้ททางการเงิ
างการเงินน
ต้ต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน
กกาไร
าไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) )จากการด
จากการดาเนิ
าเนินนงานก่
งานก่ออนการเปลี
นการเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง
ในสิ
ในสินนทรัทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้สิน้สินดดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
สิสินนทรัทรัพพย์ย์ดดาเนิ
าเนินนงานลดลง
งานลดลง(เพิ
(เพิ่ม่มขึขึ้น)้น)
ลูลูกกหนี
หนี้การค้
้การค้าาและลู
และลูกกหนี
หนี้อื่น้อื่น
สิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออ
ค่ค่าาใช้ใช้จจา่ า่ยจ่ยจ่าายล่ยล่ววงหน้
งหน้าา
สิสินนทรัทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีเวียยนอืนอื่น่น
สิสินนทรัทรัพพย์ย์ไม่ไม่หหมุมุนนเวีเวียยนอืนอื่น่น
หนี
หนี้สิน้สินดดาเนิ
าเนินนงานเพิ
งานเพิ่ม่มขึขึ้น้น(ลดลง)
(ลดลง)
เจ้เจ้าาหนี
หนี้การค้
้การค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี้อื่น้อื่น
หนี
หนี้สิน้สินหมุ
หมุนนเวีเวียยนอืนอื่น่น
เงิเงินนสดจาก
สดจาก(ใช้(ใช้ไปใน)
ไปใน)กิกิจจกรรมด
กรรมดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
จ่จ่าายภาษี
ยภาษีเงิเนงินได้ได้
รับรับคืคืนนภาษี
ภาษีเงิเนงินได้ได้หหกั กั ณณทีที่จ่จาา่ยย
จ่จ่าายผลประโยชน์
ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนั
ระยะยาวของพนักกงาน
งาน
เงิเงินนสดสุ
สดสุททธิธิจจำกำก(ใช้
(ใช้ไปใน)
ไปใน)กิกิจจกรรมด
กรรมดำเนิ
ำเนินนงำน
งำน
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นส่
นส่ววนหนึ
นหนึ่งของงบการเงิ
่งของงบการเงินนนีนี้ ้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
งบกำรเงิ
งบกำรเงินนรวม
รวม

2563
2563
2563

2562
2562
2562

(หน่วย: บาท)
(หน่
(หน่ววย:ย:บาท)
บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงิ
งบกำรเงินนเฉพำะกิ
เฉพำะกิจจกำร
กำร

2563
2563
2563

2562
2562
2562

(709,796,907)
(709,796,907)

(669,038,462)
(669,038,462)

(166,931,019)
(166,931,019)

(114,100,319)
(114,100,319)

79,265,833
79,265,833
1,236,779,376
1,236,779,376
63,837,737
63,837,737
9,782,039
9,782,039
(1,011,590)
(1,011,590)
--282,687
282,687
(2,774,951)
(2,774,951)
(286)
(286)
37,334,777
37,334,777
(5,607,738)
(5,607,738)
34,290,140
34,290,140
(194,515)
(194,515)
120,323,198
120,323,198

97,295,648
97,295,648
1,145,611,907
1,145,611,907
81,503,301
81,503,301
(40,640)
(40,640)
850,660
850,660
--(807,594)
(807,594)
1,836,899
1,836,899
-5,250,905
5,250,905
(5,968,307)
(5,968,307)
21,930,184
21,930,184
(589,970)
(589,970)
110,417,646
110,417,646

8,019,321
8,019,321
7,030,390
7,030,390
-12,196,797
12,196,797
-174,807,747
174,807,747
(6,999,738)
(6,999,738)
-(1,334,959)
(1,334,959)
(17,303)
(17,303)
7,456,552
7,456,552
(127,585)
(127,585)
(354,191)
(354,191)
(36,198,690)
(36,198,690)
4,251,086
4,251,086

12,766,810
12,766,810
15,800,220
15,800,220
-(1,382,984)
(1,382,984)
-73,600,000
73,600,000
--(212,739)
(212,739)
--(3,939,517)
(3,939,517)
13,793,889
13,793,889
(18,697,674)
(18,697,674)
2,878,510
2,878,510

862,509,800
862,509,800

788,252,177
788,252,177

1,798,408
1,798,408

(19,493,804)
(19,493,804)

(64,046,614)
(64,046,614)
9,259,235
9,259,235
9,206,255
9,206,255
16,669,408
16,669,408
119,121
119,121

109,900,937
109,900,937
(661,406)
(661,406)
20,927,597
20,927,597
25,908,866
25,908,866
2,341,745
2,341,745

363,618,181
363,618,181
-2,076,185
2,076,185
324,293
324,293
132,921
132,921

(35,769,432)
(35,769,432)
-1,807,828
1,807,828
(2,123,245)
(2,123,245)
(339,444)
(339,444)

(179,025,929)
(179,025,929)
39,328,831
39,328,831
694,020,107
694,020,107
(48,299,038)
(48,299,038)
38,534,917
38,534,917
(42,324,458)
(42,324,458)
641,931,528
641,931,528

63,189,784
63,189,784
20,640,702
20,640,702
1,030,500,402
1,030,500,402
(68,277,583)
(68,277,583)
69,822,934
69,822,934
-1,032,045,753
1,032,045,753

37,374,865
37,374,865
(8,316,084)
(8,316,084)
397,008,769
397,008,769
(8,308,513)
(8,308,513)
-(11,125,581)
(11,125,581)
377,574,675
377,574,675

35,840,482
35,840,482
1,571,030
1,571,030
(18,506,585)
(18,506,585)
(9,016,168)
(9,016,168)
24,168,574
24,168,574
-(3,354,179)
(3,354,179)

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ษัทบ
โมโน
่ อ "บริ ษัท 2563
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริ ษัทย่ อย
ส�ำบริหรั
ปีสเน็ิ้นกซ์สุจดำกัวัดน(มหำชน)
ที่ 31 (เดิ
ธันมชืวาคม
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินให้ ก้ ยู มื แก่บริ ษัทย่อยลดลง
เงินให้ ก้ ยู มื แก่บริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนทุนจากบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซื ้อและจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ค่าซื ้ออุปกรณ์
ซื ้อและจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากธนาคารลดลง
้
เงินกู้ยมื ระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยมื เงิน
ชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายชาระเงินต้ นของหนี ้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื ้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ จา่ ยชาระ
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังไม่ได้ จา่ ยชาระ

(หน่วย: บาท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบการเงิ
นรวม
งบกำรเงินรวม

2563
2563

2562
2562

2563
2563

2562
2562

194,515
599,882
1,059,020
(28,303,472)
(59,966,611)
(672,331,924)
21,503,802
(737,244,788)

589,970
24,029,872
(1,039,520)
(74,975)
(45,411,889)
(990,333,621)
1,943,723
(1,010,296,440)

95,725,348
6,999,738
57,000,000
881,668
(625,000,000)
55,052,723
(561,722)
(1,590,596)
3,438,515
40,981,308
(367,073,018)

17,766,810
1,382,984
(4,250,000)
211,793
(862,168)
(2,601,839)
(4,681,633)
260,597
7,226,544

(102,877,652)
(30,847,672)
215,000,000
250,000,000
(7,000,000)
(76,078,408)
(26,938,084)
(9,315)
221,248,869
2,209,191
128,144,800
45,071,575
173,216,375

(95,404,597)
(35,986,008)
200,000,000
(109,597,251)
(24,642,120)
60,072
(5,133)
(65,575,037)
(2,568,902)
(46,394,626)
91,466,201
45,071,575

(1,452,498)
(4,226,996)
(2,132,224)
(9,315)
(7,821,033)
2,680,624
1,796,355
4,476,979

(1,537,775)
(8,758,775)
(562,271)
60,072
(5,133)
(10,803,882)
(6,931,517)
8,727,872
1,796,355

541,490
359,522,538

17,287,642
19,086,957

222,683
-

22,308
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ส�สำำหรั
หรับบปี สิปีน้ สุสดิ้นวันสุที่ด31วัธันนวำคม
ที่ 312563ธันวาคม 2563

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

347,105,404
347,105,404

ทุน

ทุทีนอ่ ทีอกและ
่ออก
ช�ำระแล้ว
และชาระแล้ ว
347,102,966
2,438
347,105,404
3,633,007,963
3,633,007,963

(152,365,167)
(152,365,167)

ส่ส่ววนต
่ากว่าทุนจาก
นตํา่ กว่าทุน จาก
ส่วนเกินมูลค่า
การรวมธุรกิรกิจจภายใต้
ภายใต้
ส่วนเกิ
น
มู
ล
ค่
า
การรวมธุ
หุน้ สามัญ
การควบคุมเดียวกัน
หุ้นสามัญ
การควบคุมเดียวกัน
3,632,950,329
(152,365,167)
57,634
3,633,007,963
(152,365,167)

บริ ษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท ว
โมโน
เทคโนโลยี ้ถ
จำกัือ
ด หุ
(มหำชน)")
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
นของผู
้น และบริษัทย่ อย

51,970,000
51,970,000

(1,865,882,536)
(661,494,049)
265,313
(661,228,736)
(2,527,111,272)

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
ยังไม่
ได้ จดั สรร
(ขาดทุน)
จัดสรรแล้ ว
(ขาดทุน)
51,970,000 (1,238,978,792)
(616,188,688)
(10,715,056)
(626,903,744)
51,970,000 (1,865,882,536)
จัดสรรแล้ว

ก�ำไรสะสม

งบกำรเงินรวม

งบการเงินรวม

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

(2,152,472)
2,209,191
2,209,191
56,719

(2,152,472)
2,209,191
2,209,191
56,719

องค์ปประกอบอื
ระกอบอื่นน่ ของส่
ของส่ววนของผู
องค์
นของผู้ถ้ ถอื ือหุหุน้้ น
ำไรขาดทุนน
กก�าไรขาดทุ
เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือืน่่น
เบ็
ผลต่
างจากการแปลงค่
รวม
ผลต่
างจากการแปลง า
รวม
ค่างบการเงินทีเ่ ป็น
องค์
ปประกอบอื
น่ ่น
งบการเงิ
น
ที
เ
่
ป็
น
องค์
ระกอบอื
เงินตรา
ของส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุน้
ต่างประเทศ
เงินตราต่
างประเทศ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
416,430
416,430
(2,568,902)
(2,568,902)
(2,568,902)
(2,568,902)
(2,152,472)
(2,152,472)

2,011,683,192
(661,494,049)
2,474,504
(659,019,545)
1,352,663,647

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,641,095,766
(616,188,688)
(13,283,958)
(629,472,646)
60,072
2,011,683,192

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

วนเกิ
ส่วส่นเกิ
นมูนลค่า
มูลค่าหุน้ สามัญ
หุ้นสามัญ
3,632,950,329
57,634
3,633,007,963
3,633,007,963
3,633,007,963

ทุนเรืทุอนนหุ
น้ ทีอ่ อก
ทีอ่ อก
และช�ำระแล้ว
และชาระแล้ ว
347,102,966
2,438
347,105,404
347,105,404
347,105,404

ษัทบโมโน
(เดิม2563
ชื่อ "บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)") และบริษัทย่ อย
ส�บริ
ำหรั
ปีสิ้นเน็สุดกซ์วันจำกั
ที่ด31(มหำชน)
ธันวาคม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

51,970,000
51,970,000

219,794,125
(168,384,288)
2,703,902
(165,680,386)
54,113,739

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิก�จำกำร
ไรสะสม
กาไรสะสม
จัจัดดสรรแล้
ยัยังงไม่
สรร
สรรแล้ วว
ไม่ไได้ด้ จจดั ดั สรร
51,970,000
338,495,651
(113,969,960)
(4,731,566)
(118,701,526)
51,970,000
219,794,125

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

รวมส่
รวมวน
ของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
4,370,518,946
(113,969,960)
(4,731,566)
(118,701,526)
60,072
4,251,877,492
4,251,877,492
(168,384,288)
2,703,902
(165,680,386)
4,086,197,106

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)

บริษทั โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) (เดิมชือ่ “บริษทั โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)”) และบริษทั ย่อย

หมายเหตุ
่อ “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)”) และบริษัทย่อย
บริษัท โมโน เน็ปกระกอบงบการเงิ
ซ์ จำกัด (มหำชน) (เดิมนชืรวม
ส�หมำยเหตุ
ำหรับปีสปิ้นระกอบงบกำรเงิ
สุดวันที่ 31 ธันนรวม
วาคม 2563
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตัง้ และมีภมู ิลำเนำในประเทศไทย โดยได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ตำมมติของที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563
จำกเดิ ม “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)” เป็ น “บริษัท โมโน เน็ ก ซ์ จ ำกั ด (มหำชน)” เมื่อวัน ที่
20 สิงหำคม 2563
เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ำยน 2563 บริ ษั ท ฯ ได้จ ดทะเบี ย นแก้ไ ขที่ อ ยู่ ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพำณิ ช ย์
เป็ นอยู่ท่เี ลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบำงพลับ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัทมีดงั ต่อไปนี ้

1.2

ก)

ธุรกิจสื่อ ประกอบด้วย ทีวี ออนไลน์ และวีดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมำชิก

ข)

ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและควำมบันเทิง ประกอบด้วย ภำพยนตร์ บันเทิง กำรพำณิชย์ และกำรจัดสรรข้อมูล

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ทำให้เศรษฐกิจ ชะลอตัว และมีผลกระทบต่อ
กิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและ
ปรับแผนงำนกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนีส้ ิน และหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ประมำณกำรและ
ดุลยพินิจในกรณีต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงิ น นี ้จั ด ท ำขึ น้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบั ญ ญั ติ วิ ช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบั บ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบั บ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น
ฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้
งบกำรเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี ไ้ ด้ จั ด ท ำขึ น้ โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย (รวมเรี ยกว่ ำ
“กลุม่ บริ ษัท”) โดยมีรำยละเอียดของบริ ษัทย่อยดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ชือ่ บริษทั

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่
จำกัด”)
บริษัท โมโน ช้ อปปิ ง้ จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท โมโน ทรำเวล
จำกัด”)
บริษัท โมโน โปรดักชัน่ จำกัด

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด**

บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด***

บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด*
บริษัท โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด**
บริษัท ที โมเมนต์ จำกัด**
บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด*

ลักษณะธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ

ผลิต จำหน่ำย และบริกำรข้ อมูลสำระบันเทิง
และหนังสือทัว่ ไป รวมทังให้
้ บริกำรออกแบบ
และจัดทำธุรกิจออนไลน์
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำแบบครบวงจร
ในรูปแบบออนไลน์และทีวี รวมถึงผลิต
และให้ บริกำรข้ อมูล
ให้ บริกำรพื ้นที่ ผลิต รับจ้ ำงผลิตรำยกำร
สื่อโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ รวมทังให้
้ บริกำร
ข้ อมูลสำระบันเทิง
ผลิต รับจ้ ำงผลิต และให้ บริกำรซอฟต์แวร์
ประเภท Enterprise Software
และ Digital Content
ผลิต จำหน่ำยและบริกำรข้ อมูลสำระบันเทิง
รวมถึงกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวกับควำมบันเทิงผ่ำนสื่อทุกประเภท
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
รวมทังให้
้ บริกำรจัดกิจกรรม
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
ให้ บริกำรนักแสดง ศิลปิ น และข้ อมูลสำระบันเทิง
ผ่ำนสื่อทุกประเภท
ผลิต รับจ้ ำงผลิต และจัดจำหน่ำยภำพยนตร์
รวมถึงให้ บริกำรข้ อมูลสำระบันเทิง
ให้ บริกำรซอฟต์แวร์ เกมประเภทต่ำง ๆ
เพื่อควำมบันเทิงผ่ำนช่องทำงบนโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์

จัดตั ้งขึ ้น
ในประเทศ
จัดตัง้ ขึน้

อัตอัรำร้
อยละ
ตราร้
อยละ
ของการถือหุน้
ของกำรถือหุ้น
ในประเทศ
2563
2562
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

-

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

-

100

2

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ชือ่ บริษทั

บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด*

ลักษณะธุรกิจ

ให้ บริกำรพยำกรณ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
จำกนักพยำกรณ์และนักโหรำศำสตร์
ให้ บริกำรข้ อมูลและสำระบันเทิง
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ

PT Mono Technology Indonesia
(ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน
ไซเบ้ อร์ จำกัด ร้ อยละ 1)**
Mono Technology Hong Kong
ให้ บริกำรข้ อมูลและสำระบันเทิง
Limited**
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด
บริษัท โมโน สตรี มมิ่ง จำกัด
ผลิต รับจ้ ำงผลิต และจัดจำหน่ำยภำพยนตร์
(เดิมชื่อ “บริษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด”)
รำยกำรโทรทัศน์ รวมถึงให้ บริกำร
ข้ อมูลสำระบันเทิง
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
บริษัท โมโน สปอร์ ต
จัดกำรแข่งขันกีฬำ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด*
กับกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท รวมถึงจัดกำร
ทีมกีฬำหรื อสโมสรกีฬำ
บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์

จัดตั ้งขึ ้น
ในประเทศ
จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

ไทย
อินโดนีเซีย

อัตรำร้ อยละ
ของกำรถื
อหุ้น
อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2563
2562
2563
2562
(ร้(ร้ออยละ)
ยละ) (ร้(ร้ออยละ)
ยละ)
100
99

99

ฮ่องกง

100

100

ไทย

100

100

ไทย

-

100

ไทย

100

100

* เลิกกิจกำรและเสร็จกำรชำระบัญชีแล้ ว
** เลิกกิจกำรและอยู่ระหว่ำงชำระบัญชี
*** มีมติให้ เลิกกิจกำร
เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2563 บริ ษัทย่อยสำมแห่งได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษัทกับกระทรวงพำณิชย์จำก
เดิม “บริ ษัท โมโน ฟิ ล์ม จำกัด” “บริ ษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จำกัด” และ “บริ ษัท โมโน ทรำเวล จำกัด” เป็ น
“บริ ษัท โมโน สตรี มมิ่ง จำกัด” “บริ ษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด” และ “บริ ษัท โมโน ช้ อปปิ ง้ จำกัด” ตำมลำดับ

3

156

รายงานประจ�ำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โมโน มิวสิค จำกัด, บริษัท โมโน เรดิโอ
บรอดคำซท์ จำกัด, บริษัท โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท ที โมเมนต์ จำกัด , บริษัท โมโน เพลย์
จำกัด, บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด และบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้อนุมตั ิให้มีกำร
เลิ ก กิ จ กำรของบริษัท ย่ อย โดยบริษัท ย่ อยได้จ ดทะเบี ย นเลิ ก กิ จกำรกับกระทรวงพำณิ ช ย์แล้วในวัน
เดียวกัน ต่อมำบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด, บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด, บริษัท โมโน แอสโทร
จำกัด และบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชีกับกระทรวง
พำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 Mono Technology Hong
Kong Limited ก็ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรแล้วเช่นกันตำมมติของที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัทย่อยใน
วันเดียวกัน นอกจำกนีเ้ มื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้เลิกกิจกำร
ของบริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อยเหล่ำนีไ้ ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่อกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัทแต่อย่ำงใด

2.3

ข)

กลุม่ บริษัทจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกกลุม่ บริษัทมีสิทธิได้รบั หรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่สง่ ผล
กระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้

ค)

กลุ่ม บริ ษั ท น ำงบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยมำรวมในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น รวมตั้ง แต่ วัน ที่ กลุ่ม บริ ษั ท
มีอำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุม่ บริษัทสิน้ สุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนัน้

ง)

งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จดั ทำขึน้ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ)

สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิ น ตำมงบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง จัด ตั้ง ในต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ น เงิ น บำท
โดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ ย น ณ วั น สิ ้น รอบระยะเวลำรำยงำน ส่ ว นรำยได้แ ละค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยแปลงค่ ำ
เป็ น เงิน บำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ ย นถัวเฉลี่ย รำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิ ดขึ น้ จำกกำรแปลงค่ำดัง กล่ำว
ได้แสดงไว้เป็ นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้

ฉ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทในกลุ่มและรำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม
นีแ้ ล้ว

บริษัทฯ จัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รบั กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้ เพื่อให้มีเนือ้ หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำร
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ินีไ้ ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซึ่งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนีส้ ินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้นกำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด มูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร ทำง
กำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำร
ด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ ำจะเกิ ดขึน้ และหลักกำร
เกี่ยวกับกำรบัญชีปอ้ งกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกลุม่ นีไ้ ม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุม่ บริษัท
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 16 ใช้ แ ทนมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง สัญ ญำเช่ ำ
และกำรตี ค วำมมำตรฐำนบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อง มำตรฐำนฉบั บ นี ไ้ ด้ ก ำหนดหลั ก กำรของกำรรั บ รู้ รำยกำร
กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ ผ้ ูเช่ำรับรู้ สินทรัพย์ และ
หนีส้ ินสำหรั บสัญญำเช่ ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ ำมำกกว่ ำ 12 เดือน เว้ นแต่สินทรั พย์ อ้ำงอิ งนัน้ มี
มูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผู้ให้ เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้ เช่ำ
ยังคงต้ องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำกำรเงิน
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้ อ 4
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่วครำวสำหรั บทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี เ พื่ อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชีพบัญชีได้ ประกำศใช้ แนวปฏิบัติท ำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรั บทำงเลื อก
เพิ่ มเติมทำงบัญ ชี เพื่ อรองรั บ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรั ส โคโรนำ 2019
(COVID-19) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดผลกระทบในบำงเรื่ อ งจำกกำรปฏิ บัติ ต ำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่ อให้ เกิด ควำมชัดเจนในวิ ธีปฏิ บัติทำงบัญชี ในช่วงเวลำที่ยังมีควำมไม่แน่นอน
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิ บั ติ ท ำงกำรบั ญ ชี ดั ง กล่ ำ วได้ ประกำศลงในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำเมื่ อ วั น ที่ 22 เมษำยน 2563
และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ กำรจั ด ท ำงบกำรเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ มี ร อบระยะเวลำรำยงำนสิ น้ สุ ด
ภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุม่ บริ ษัทเลือกใช้ มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดงั ต่อไปนี ้
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ สถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็ นข้ อมู ล ในกำรประมำณ กำร
ควำมเพี ย งพอของก ำไรทำงภำษี ที่ จ ะเกิ ดขึ น้ ในอนำคตเพื่ อที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ ำกสิ น ทรั พ ย์ ภ ำษี เ งิ น ได้
รอกำรตัดบัญชี
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อ เป็ นข้ อ บ่ ง ชี ข้ องกำรด้ อ ยค่ ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำพิ จ ำรณำเป็ นเหตุ ก ำรณ์ ที่ มี ผ ลท ำให้ เกิ ด ภำระผู ก พั น
ในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นผลจำกเหตุกำรณ์ในอดีตในกำรประมำณกำรหนี ้สิน
กลุม่ บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของเรื่ องดังกล่ำวต่องบกำรเงิน และจะพิจำรณำบันทึกผลกระทบต่อ
งบกำรเงินภำยหลังสิ ้นสุดมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวดังกล่ำว
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3.2
3.2

4.
4.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
่
่
่ ่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
หรื
อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 นทีจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินทีมีรอบระยะเวลำบัญชีทีเริมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิ ช ำชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกำศใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
สภำวิ ช ำชีนพฉบั
บัญบปรั
ชี ไ ด้บปปรุระกำศใช้
น และกำรตีค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ
ง ซึ่งจะมีมผำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
ลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบั
ญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่
ฉบับปรั
บปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรั
่ มีรอบระยะเวลำบั
ในหรื
วันที่
1ทำงกำรเงิ
มกรำคมน2564
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
นดับงงบกำรเงิ
กล่ำวได้รนบั ทีกำรปรั
บปรุ งหรือจัดญให้ชีทม่ีีขเริึน้ ่มเพื
่อให้อมหลั
ีเนือ้ งหำ
1 มกรำคม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
ดังกล่ำวได้
รบั กำรปรั
หรือจัดบให้
มีขึนช้ ดั เพืเจนเกี
่อให้ม่ยีเวกั
นือ้ บหำ
เท่
ำเทียมกับ2564
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
นระหว่ำนงประเทศ
โดยส่
วนใหญ่บเปรุ
ป็ นงกำรอธิ
ำยให้
บมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
นระหว่
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิเท่ธีปำเที
ฏิบยตั มกั
ิทำงกำรบั
ญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบั
ญชีำกงประเทศ
บั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
วิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริหำรของกลุม่ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ท่เี ริ่มนำมำตรฐำน
ปั จม่ จุดับงนั กล่
ฝ่ ำำยบริ
กลุ
วมำถืหำรของกลุ
อปฏิบตั ิ ม่ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ท่เี ริ่มนำมำตรฐำน
กลุม่ ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
ผลสะสมจำกกำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยกำรบั ญ ชี เ นื่ อ งจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
ผลสะสมจำกกำรเปลี
กำรเงิ
นใหม่มำถือปฏิบัติ่ ย นแปลงนโยบำยกำรบั ญ ชี เ นื่ อ งจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่ม
ตำมที
วในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมข้อ 3 กลุ่มบริ
ัทได้
เครื
่ องมื่กล่อำทำงกำรเงิ
น และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
น ษฉบั
บ ทีน่ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
16 มำถื อปฏิ บัติใ นระหว่ ำงปี ปั จ จุนบกลุ
ัน ่ม
เครื่ องมื่มบริ
อทำงกำรเงิ
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
น บฉบั
มำถื อปฏิณบวััตนิ ใทีนระหว่
ำงปี ป2563
ั จ จุบัน
โดยกลุ
ษัทได้เลือนกปรั
บผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรั
ปรุบงกัทีบ่ 16
กำไรสะสม
่ 1 มกรำคม
โดยกลุป่มรับริ
ได้เลืงงบกำรเงิ
อกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี
่ยนแปลงโดยปรั
บปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
และไม่
บย้ษอัทนหลั
นปี ก่อนที่แสดงเปรียบเที
ยบ
และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
กำรเปลี่ ย นแปลงนโยบำยกำรบั ญ ชี ดั ง กล่ ำ วไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ก ำไรสะสม ณ วั น ที่ 1 มกรำคม 2563
กำรเปลี
่ ย นแปลงนโยบำยกำรบั
ชี ดั ง กล่ ำ วไม่ มี ผ ลกระทบต่
อ ก้ ำไรสะสม ณ วั น ที่ 1 มกรำคม 2563
แต่
มีผลกระทบต่
อสินทรัพย์และหนีส้ ินญในงบแสดงฐำนะกำรเงิ
นดังต่อไปนี
แต่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนีส้ ินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีสิ่ดนินทรัอำคำรและอุ
พย์ไม่หมุนปเวีกรณ์
ยน
หนี
หมุนเวียน ปกรณ์
ที่ดินส้ ินอำคำรและอุ
ส่หนี
วนของหนี
ส้ ินหมุนส้ ินเวีตำมสั
ยน ญญำเช่ำที่
งกำหนดช
ส่วถึนของหนี
ส้ ินำระ
ตำมสัญญำเช่ำที่
ภำยในหนึ
ง
่
ปี
ถึงกำหนดชำระ
หนีภำยในหนึ
ส้ ินไม่หมุ่งนปีเวียน
หนี
หนีส้ ส้ ินินตำมสั
ไม่หมุญนญำเช่
เวียนำ - สุทธิ
วนทีญ
่ถึงญำเช่
กำหนดช
หนีจำกส่
ส้ ินตำมสั
ำ - ำระ
สุทธิ
ภำยในหนึ
ง
่
ปี
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

ภำยในหนึ่งปี
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ล้านบาท)
(หน่(หน่
วย:วล้ย:ำนบำท)

ผลกระทบจำก
ผลกระทบจำก
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพำะกิ
เฉพาะกิจการ
งบกำรเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ
กำร
มำตรฐำน
มำตรฐำน
ผลกระทบจำก
ผลกระทบจำก
ผลกระทบ
ผลกระทบ
1
จากมาตรฐาน
31
1
จากมาตรฐาน
31
กำรรำยงำน
กำรรำยงำน
มำตรฐำน
มำตรฐำน
มกราคม
การรายงาน
ธันวาคม
มกราคม
การรายงาน
ธันวาคม
ทำงกำรเงิ
นน
ทำงกำรเงิ
นน
2563
ทางการเงิ
2562
2563
ทางการเงิ
2562
กำรรำยงำน
กำรรำยงำน
บ่ 16
ที่ 16 1 มกรำคม 2563
ฉบับบทีที่ 16่ 16 1 มกรำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 ฉบัฉบั
31 ธันวำคม 2562
ฉบั
บ
ที
ทำงกำรเงิน
ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ฉบับที่ 16 1 มกรำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 ฉบับที่ 16 1 มกรำคม 2563
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กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติครัง้ แรก กลุ่มบริ ษัทรับรู้ หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
ฉบับทีำ่ ด16ำเนิมำถื
อปฏิวบยมูัตลิคค่รังำ้ แรก
่มบริ ษนัทจ่รัำบยช
รู้ หำระตำมสั
นีส้ ินตำมสั
ญำเช่
สกำรน
ำหรับำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
สัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสันญญำเช่
นงำนด้
ปั จจุบกลุนั ของเงิ
ญญ
ญำเช่
ำทีำ่
สำหรัออยู
บสั่คญิดญำเช่
ที่เตคยจั
ดประเภทเป็
ำเนินงำนด้
นั ของเงิน2563
จ่ำยชำระตำมสั
ญำเช่ำำทีที่ ่
เหลื
ลดด้ วำยอั
รำดอกเบี
้ยเงินกูน้ ยสัืมญส่ญำเช่
วนเพิำ่มดของกลุ
ม่ บริ ษวยมู
ัท ณลค่วัำนปัทีจ่ จุ1บมกรำคม
สำหรับสัญญญำเช่
เหลือดอยูประเภทเป็
่คิดลดด้ วยอั
้ยเงินนกู้ยกลุ
ืมส่่มวบริ
นเพิษ่มัทของกลุ
ษัท ณญวัชีนขทีองสิ
่ 1 มกรำคม
2563 ส้สินำหรั
บสัญญญำเช่
เคยจั
นสัตญรำดอกเบี
ญำเช่ำกำรเงิ
รับรู้ มลู ม่ ค่บริ
ำตำมบั
นทรัพย์ และหนี
ตำมสั
ญำเช่ำำที่
น กลุ่มบริ ษัทรับรู้ มลู ค่ำตำมบัญน ชีฉบั
ของสิ
พย์ แอละหนี
ด้เคยจั
วยมูดลประเภทเป็
ค่ำตำมบัญนสั
ชีเดิญมญำเช่
ก่อนวัำนกำรเงิ
ที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
บที่ น16ทรัมำถื
ปฏิบตั ้สิิคนรัตำมสั
ง้ แรก ญญำเช่ำ
ด้ วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครัง้ แรก
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ล้านบาท)
(หน่
ว(หน่
ย: วล้ย:นำเฉพำะ
นบำท)
งบกำรเงิ
งบการเงิน
งบการเงินรวม
นจการ
เฉพำะ
งบกำรเงิ
นรวม งบกำรเงิ
กิจกำร
เฉพาะกิ
งบกำรเงินรวม
กิจกำร
ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำบริ กำรที่เปิ ดเผย
ภำระผู
นเกีธั่ยนวกั
บสัญ2562
ญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำบริ กำรที่เปิ ดเผย
ณ วันกทีพั่ 31
วำคม
662
42
่ 31 ธัำระยะสั
นวำคมนและสั
662
42
หักณ: สัวัญนทีญำเช่
้ 2562 ญญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมลู ค่ำต่ำ
(18)
(2)
หัก: สิสัทญธิญำเช่
ำระยะสันและสั
้ กอำยุ
ญสญำเช่
ำที่สำินทรัพย์อ้ำงอิงมีมลู ค่ำต่ำ
(18)
(2)
เลือกในกำรยกเลิ
ญ
ั ญำเช่
(9)
(9)
หัก: สัสิญ
ทธิญำที
เลือกในกำรยกเลิ
สญ
ั ญำเช่
(9)
(9)
่พจิ ำรณำเป็ นกสัอำยุ
ญญำบริ
กำร ำ
(624)
(28)
สัญญำที้ยจ่่พำจิ ยรอตั
ำรณำเป็
(624)
(28)
(1)
(1)
หัก: ดอกเบี
ดบัญนชีสัญญำบริ กำร
(1)
(1)
หัก:้สิดอกเบี
ยรอตัำดและสิ
บัญชีนทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ - พื ้นทีใ่ นอำคำรเพิ่มขึ ้น
หนี
นตำมสั้ยจ่
ญำญำเช่
หนีจำกกำรน
้สินตำมสัำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
ญญำเช่ำและสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้น -ฉบั
พื บ้นทีทีใ่ 16
นอำคำรเพิ่มขึ ้น
จำกกำรน
น ฉบับที่ 16
มำถื
อปฏิบำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
ตั ิครัง้ แรก
10
2
ปฏิญำเช่
บตั ิคำรักำรเงิ
ง้ แรก น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
10
38
22
หนีมำถื
้สินสัอญ
38
หนี ้สิ้สินนตำมสั
สัญญำเช่
ำกำรเงิ
่ 31 ธันวำคม
48
42
หนี
ญญำเช่
ำ ณน วัณนทีวั่น1ทีมกรำคม
25632562
48
4
หนี ้สินตำมสั
ประกอบด้
วยญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

ประกอบด้
วย ้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี
ส่วนของหนี
ตำมสัำญ- ญำเช่
ที่ถึงวกนที
ำหนดช
ำระภำยในหนึ
หนี
้สินตำมสั้สิญนญำเช่
สุทธิจำำกส่
่ถึงกำหนดช
ำระ ่งปี
หนีภำยในหนึ
้สินตำมสั่งญปีญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

อัตรำดอกเบี ้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (ร้ อยละต่อปี )
อัตรำดอกเบี ้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (ร้ อยละต่อปี )

27
27
21
21
48
48
6

2
2
2
42
64

6

6

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

8
8
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5.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้ค่ำโฆษณำและค่ำบริกำรรับรูเ้ ป็ นรำยได้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำรตำมขัน้ ควำมสำเร็จของงำน ซึ่งคำนวณ
โดยกำรเปรียบเทียบกำรให้บริกำรที่เกิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวดกับงำนบริกำรทัง้ หมดตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรให้ใช้สิทธิท่คี ิดค่ำธรรมเนียมเป็ นจำนวนคงที่ ซึ่งผูใ้ ช้สิทธิไม่สำมำรถเรียกคืนได้ และผูใ้ ห้สิทธิไม่มี
ข้อผูกพันภำยหลังกำรให้ใช้สิทธิถือเป็ นรำยได้ทงั้ จำนวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิสำมำรถใช้สิทธิได้ตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู เ้ มื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนำจกำรควบคุมในสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ จะได้รบั สำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักประมำณ
กำรสินค้ำรับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
รำยได้ท่ีรบั รู แ้ ล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น “สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำ – รำยได้
ค้ำ งรับ ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ซึ่ ง จะจั ด ประเภทเป็ น ลูก หนี ้ก ำรค้ำ เมื่ อ กิ จ กำรมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้รับ ช ำระ
โดยปรำศจำกเงื่อนไข
จำนวนเงินที่กิจกำรได้รบั หรือมีสิทธิได้รบั จำกลูกค้ำแต่ยงั มีภำระที่ตอ้ งโอนสินค้ำหรือบริกำรให้ แก่ลกู ค้ำแสดงไว้
เป็ น “หนีส้ ินที่เกิดจำกสัญญำ - รำยได้รบั ล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งจะรับรู เ้ ป็ นรำยได้เมื่อได้ปฏิบตั ิ
ตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็จสิน้
รายได้ทางการเงิน
รำยได้ทำงกำรเงินคือรำยได้ดอกเบีย้ จำกตรำสำรหนีท้ ่ีวดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ซึ่ง ถือเป็ นรำยได้ตำม
เกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยดอกเบี ้ย จำกหนี ้สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ วัด มูล ค่ ำ ด้ว ยรำคำทุน ตัด จ ำหน่ ำ ยค ำนวณโดยใช้วิ ธี ด อ กเบี ย้
ที่แท้จริง และรับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง
รายได้เงินปันผล
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล

5.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สด หมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้น ที่ มี
สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีขอ้ จำกัดใน
กำรเบิกใช้
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5.3

สินค้ำคงเหลือ
ของที่ ร ะลึก แสดงมูล ค่ ำตำมรำคำทุน (ตำมวิ ธี เข้ำก่ อนออกก่ อน) หรื อมูล ค่ ำสุท ธิ ท่ี จ ะได้รับ แล้วแต่ ร ำคำใด
จะต่ำกว่ำ
หนังสือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเฉพำะเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ
โดยสินค้ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนเดิม (ตำมวิธีถัวเฉลี่ย) หักด้วยต้นทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ในกำรรับคืนสินค้ำ รวมถึงกำรลดลงที่อำจเกิดขึน้ ในมูลค่ำของสินค้ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน

5.4

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีสว่ นได้เสีย

ข)

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่แสดงอยู่ ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
หักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

เมื่ อ มี ก ำรจ ำหน่ ำ ยเงิ น ลงทุ น ผลต่ ำ งระหว่ ำ งสิ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ ท่ี ไ ด้รับ กั บ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
5.5

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น อำคำรและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น หั ก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสม
และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี ้
อำคำร
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุงอำคำรและสินทรัพย์เช่ำ
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงำน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

อายุ
การให้
ระโยชน์
อำยุ
กำรให้
ปประโยชน์
40 ปี
20 ปี
10 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน โดยไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินและ
สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้
กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ ำจะไม่ไ ด้รับ
ประโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนำคตจำกกำรใช้ห รื อ กำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ทรัพ ย์ รำยกำรผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น
จำกกำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ทรัพ ย์จ ะรับ รู ้ใ นส่ ว นของก ำไรหรื อ ขำดทุ น เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษั ท ตั ด รำยกำรสิ น ทรัพ ย์นั้ น
ออกจำกบัญชี
บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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5.6 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ท่ีตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนในกำร
แปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำยได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์นั้น จะอยู่ในสภำพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่ม่งุ ประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ ืม
ประกอบด้วยดอกเบีย้ และต้นทุนอื่นที่เกิดขึน้ จำกกำรกูย้ ืมนัน้
5.7

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ และค่ำตัดจำหน่ำย
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ตำม
รำคำทุน โดยต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่วดั มูลค่ำเทียบเท่ำเงินสดด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวน
เงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระ ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระกับมูลค่ำเทียบเท่ำเงินสดบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินตำมระยะเวลำกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำต
ให้ใช้คลื่นควำมถี่นนั้ เริ่มตัดจำหน่ำยเป็ นค่ำตัดจำหน่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อพร้อมที่จะให้บริกำรใน
เชิงพำณิชย์
ภำยหลังกำรรับรู ร้ ำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ แสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นนั้
กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ ใช้คลื่นควำมถี่ ซ่ึงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่ำ สินทรัพย์นนั้ เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำร
ตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิน้ ปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี ้
อายุการให้ประโยชน์

ต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
ต้นทุนเว็บไซต์
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ เพลงและวิดีโอ
ลิขสิทธิ์อ่นื ๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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อำยุกำรให้ประโยชน์
ตำมอำยุสญ
ั ญำ
5, 10 ปี
5, 10 ปี หรือตำมอำยุสญ
ั ญำ
3, 5, 10 ปี หรือตำมอำยุสญ
ั ญำ
5, 10, 20 ปี หรือตำมอำยุสญ
ั ญำ

11

5.8
5.8

5.9
5.9

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุม่ บริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุม่ บริษัท หรือถูก
บุกลุคม่ คลหรื
จกำรที
่เกี่ยววข้
องกันนโดยทำงตรงหรื
กับกลุม่ บริษัทอหมำยถึ
กิจกำรที
่มีอำนำจควบคุ
ม่ บริ
ษัทษัทหรือถูก
บริษัทอกิควบคุ
ม ไม่
่ำจะเป็
ทำงอ้องมบุหรืคคลหรื
ออยู่ภอำยใต้
กำรควบคุ
มเดียวกันมกักลุ
บกลุ
ม่ บริ
กลุม่ บริษัทควบคุม ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุม่ บริษัท
นอกจำกนีบ้ ุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
นอกจำกนี
คลหรืออมซึ
กิจ่งกำรที
นยังำหมำยรวมถึ
งบริำคัษญ
ัทร่ต่วอมกลุ
และบุ
่มีสญิทธิกรรมกำรหรื
ออกเสียงโดยอ
ทำงตรงหรืบ้ อุคทำงอ้
ท ำให้่เกีม่ยีอวข้ิทอธิงกั
พลอย่
งเป็ นสำระส
่มบริคษคลหรื
ัท ผู้บอกิริหจกำรที
ำรสำคั
ทำงตรงหรื
อทำงอ้
มีอิทธิ พลอย่ ำงเป็ นสำระส ำคั
ญ ต่อำเนิ
กลุน่มงำนของกลุ
บริษัท ผู้บริม่ หบริำรส
พนักงำนของกลุ
ม่ บริอษมซึัท่งทีท่มำให้
ีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุ
มกำรด
ษัทำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของกลุม่ บริษัทที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริษัท
สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำ
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่ม บริษัท จะบัน ทึก สิ น ทรัพ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้แ ละหนี ส้ ิ น ตำมสัญ ญำเช่ ำ ส ำหรับ สัญ ญำเช่ ำทุก สัญ ญำ ณ วัน ที่
กลุ
ม บริ
ก สิงนำน
ทรั(วัพ นย์ทีสิ่ทสญ
ำรใช้ำแเริละหนี
ตำมสั
ญ ญำ
วัน ทีำ่
สิน่ทรั
พย์ษทัท่ีเจะบั
ช่ำพร้นอทึมใช้
ัธิ กญำเช่
่มมีผล)ส้ ิ นยกเว้
นสัญญญำเช่
ญำเช่ำำสทีำหรั
่มีอำยุบไสัม่ญเกิญำเช่
น 12 ำเดืทุอกนสัหรื
อสัญณญำเช่
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ทท่ีม่ีเช่ีมำลู พร้
งำน
่สญ
ั ญำเช่
สัญญำเช่
่มีอำยุไม่เกิน 12
อน หรื
ค่ำอตมใช้
่ำ กลุ
ม่ บริ(วัษนัททีจะบั
นทึกค่ำำเริเช่่มำมีเป็ผนล)ค่ยกเว้
ำใช้จน่ำยตำมวิ
ธีเส้ำนทีตรงตลอดอำยุ
สญ
ั เดืญำเช่
ำ อสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ท่ีมีมลู ค่ำต่ำ กลุม่ บริษัทจะบันทึกค่ำเช่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ และปรับปรุ งด้วย
สิกำรวั
นทรัดพมูย์ลสค่ิทำธิของหนี
กำรใช้ส้ วินดั ตำมสั
มูลค่ำญ
ด้วญำเช่
ยรำคำทุ
นหั(ถ้กค่ำมีำเสื
่อมรำคำสะสม
ผลขำดทุ
อยค่ำ วและปรั
บปรุ งนด้ของ
วย
ำใหม่
) รำคำทุ
นของสินทรั
พย์สิทธินกจำกกำรด้
ำรใช้ประกอบด้
ยจำนวนเงิ
กำรวั
มูลค่ำญ
ของหนี
ตำมสัญดญำเช่
(ถ้ำมีต้)นรำคำทุ
นของสิ่มนแรก
ทรัพและจ
ย์สิทธิำนวนเงิ
กำรใช้ปนระกอบด้
วยจำนวนเงิ
หนีส้ ินดตำมสั
ญำเช่ส้ ำินจำกกำรวั
มูลค่ำำใหม่
เริ่มแรก
ทุนทำงตรงเริ
ที่จ่ำยชำระในวั
นที่สญ
ั นของ
ญำ
หนี
ญอญำเช่
ดมูลำเริค่ำ่มเริมี่มผแรก
ั ญำ
เช่ำส้เริิน่มตำมสั
มีผลหรื
ก่อนวัำจำกกำรวั
นที่สญ
ั ญำเช่
ล ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก และจำนวนเงินที่จ่ำยชำระในวันที่สญ
เช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่มมีผล
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ หรืออำยุกำร
ค่ให้ำปเสืระโยชน์
่อมรำคำของสิ
นทรัพย์สิทธินกทรั
ำรใช้
นโดยวิ
ี เส้นตรงตำมอำยุ
ญำเช่
ออำยุ
โดยประมำณของสิ
พย์คหำนวณจำกรำคำทุ
ำกมีกำรโอนควำมเป็
นเจ้ำธของในสิ
นทรัพย์ทส่ีเช่ัญำให้
แก่กำลุหรื่มบริ
ษัทกเมืำร่อ
ให้
นทรัพย์หำกมีกำรโอนควำมเป็ นเจ้ำของในสินทรัพย์ท่ีเช่ำให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อ
สิน้ ปสุระโยชน์
ดอำยุสญ
ั โดยประมำณของสิ
ญำเช่ำ ดังนี ้
สิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ดังนี ้
พืน้ ทีใ่ นอาคาร
ตามอายุ
สญ
ั ญาเช่
พืน้ ที่ในอำคำร
ตำมอำยุ
สญ
ั ญำเช่
ำ า
พืน้ ที่ในอำคำร
ตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงำน
5 ปี
อุคอมพิ
ปกรณ์วเตอร์
เครื่อแงตกแต่
งและเครื่องใช้สำนักงำน
ละอุปกรณ์
55 ปีปี
คอมพิ
วเตอร์และอุปกรณ์
55 ปีปี
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ
5 ปี
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
คิดลดด้ วยอัตรำดอกเบี ้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหรื ออัตรำดอกเบี ้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุม่ บริ ษัท หลังจำกวันที่
สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลมูลค่ำตำมบัญชีของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ ้นจำกดอกเบี ้ยของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
และลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ และจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ
นโยบายการบัญชีทีถ่ ือปฏิ บตั ิ ก่อนวันที ่ 1 มกราคม 2563
สัญ ญำเช่ ำ อุ ป กรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของส่ ว นใหญ่ ไ ด้ โ อนไปให้ แ ก่ ผ้ ู เช่ ำ
ถื อเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้ วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำหักค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไร
หรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้ งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ
สั ญ ญำเช่ ำ พื น้ ที่ ใ นอำคำรและอุ ป กรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของส่ ว นใหญ่
ไม่ ไ ด้ โ อนไปให้ แ ก่ ผ้ ู เ ช่ ำ ถื อ เป็ นสัญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำน จ ำนวนเงิ น ที่ จ่ ำ ยตำมสัญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนรั บ รู้
เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
5.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัท ฯ รำยกำรต่ ำง ๆ ของแต่ ล ะกิ จ กำรที่ ร วมอยู่ใ นงบกำรเงิน รวมวัด มูล ค่ ำ ด้ ว ยสกุล เงิน ที่ ใ ช้ ใ นกำร
ดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนัน้
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้ แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนรับรู้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.11 กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์ ท่ ไี ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ทุ ก วัน สิ น้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่ม บริ ษั ท จะท ำกำรประเมิ น กำรด้ อ ยค่ ำ ของ สิ น ทรั พ ย์ ข องกลุ่ม บริ ษั ท
หำกมีข้ อบ่ ง ชี ว้ ่ ำ สิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่ำวอำจด้ อยค่ำ กลุ่มบริ ษัท รั บ รู้ ขำดทุน จำกกำรด้ อยค่ำเมื่อมูล ค่ำที่ ค ำดว่ ำ
จะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนหมำยถึง
มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ นทุ น ในกำรขำยของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อมู ล ค่ ำ จำกกำรใช้ สิ น ทรั พ ย์ แ ล้ วแต่ ร ำค ำใด
จะสูงกว่ำ
กลุม่ บริ ษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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5.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
กลุม่ บริษัทรับรูเ้ งินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุม่ บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิน
ที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัท เงินที่กลุม่ บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ท่เี กิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ภ ำระส ำหรับ เงิ น ชดเชยที่ ต้อ งจ่ ำ ยให้แ ก่ พ นั ก งำนเมื่ อ ออกจำกงำนตำมกฎห มำยแรงงำน
ซึ่งกลุม่ บริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุม่ บริษัทคำนวณหนีส้ ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำนของพนักงำนจะรับรูท้ นั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู ท้ ั้งจำนวนในกำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร
หรือเมื่อกิจกำรรับรูต้ น้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
5.13 ประมำณกำรหนีส้ ิน
กลุ่ ม บริ ษั ท จะบั น ทึ ก ประมำณกำรหนี ้สิ น ไว้ใ นบัญ ชี เ มื่ อ ภำระผู ก พัน ซึ่ ง เป็ น ผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ใ นอดี ต
ได้เ กิ ด ขึ ้น แล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ ำ งแน่ น อนว่ ำ กลุ่ ม บริ ษั ท จะเสี ย ทรัพ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลือ้ งภำระผูกพันนัน้ และกลุม่ บริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
5.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ภำษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บั น ตำมจ ำนวนที่ ค ำดว่ ำ จะจ่ ำ ยให้แ ก่ ห น่ ว ยงำนจั ด เก็ บ ภำษี ข องรัฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีส้ ิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ยวข้องนัน้ โดยใช้อตั รำภำษี ท่ีมี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริษัทรับรู ห้ นี ส้ ินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสีย ภำษี ทุก รำยกำร แต่รับรู ้
สิ น ทรัพ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ส ำหรับ ผลแตกต่ ำ งชั่ว ครำวที่ ใ ช้หัก ภำษี รวมทั้ง ผลขำดทุ น ทำงภำษี
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ใ ช้ ใ นจ ำนวนเท่ ำ ที่ มี ค วำมเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ ำ งแน่ ท่ี ก ลุ่ ม บริ ษั ท จะมี ก ำไรท ำงภำษี ใ นอนำคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้นนั้
กลุม่ บริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน และ
จะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ื อหุน้ หำกภำษี ท่ีเกิดขึน้ เกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
5.15 เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุม่ บริษัทรับรูร้ ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรทำรำยกำร ยกเว้น
ลูกหนีก้ ำรค้ำที่กลุ่มบริษัทรับรู ด้ ว้ ยรำคำของรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่องกำรรับรูร้ ำยได้ และ
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริง
และต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึน้ จำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรับรูใ้ นส่วนของกำไรหรือขำดทุน กลุ่มบริษัทจะตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ออกจำกบัญชีเมื่อสิทธิท่จี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ ได้สิน้ สุดลง หรือเมื่อกลุม่ บริษัทโอนสิทธิท่จี ะได้รบั
กระแสเงินสด ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมด หรือกำรควบคุมในสินทรัพย์นนั้
กลุม่ บริษัทรับรูร้ ำยกำรเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนีส้ ินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัด
ประเภทเป็ นหนีส้ ินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริง ซึ่ง
คำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริงนั้น ด้วย ผลกำไรและขำดทุนที่
เกิดขึน้ จำกกำรตัดรำยกำรหนีส้ ินทำงกำรเงิน และกำรตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริงรับรู ใ้ นส่วนของกำไร
หรือขำดทุน โดยค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริงแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงิน ทั้งนีก้ ลุ่ม
บริษัทจะตัดรำยกำรหนีส้ ินทำงกำรเงินเมื่อ มีกำรปฏิบตั ิตำม กำรยกเลิก หรือกำรสิน้ สุดลงของภำระผูกพันของ
หนีส้ ินนัน้ แล้ว
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิ น ทำงกำรเงิ น จะน ำมำหั ก กลบกั น และแสดงด้ว ยยอดสุ ท ธิ ใ นงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
เมื่ อ กิ จ กำรมี สิ ท ธิ บัง คั บ ใช้ไ ด้ต ำมกฎหมำยในกำรหัก กลบจ ำนวนเงิ น ที่ รับ รู ้ และมี ค วำมตั้ง ใจที่ จ ะช ำระ
ด้วยยอดสุทธิ หรือจะรับสินทรัพย์พร้อมชำระหนีส้ ิน
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่ม บริ ษั ท พิ จ ำรณำควำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิต และกำรผิ ด สัญ ญำจำกกำรค้ำ งช ำระกำรจ่ ำ ยเงิน ตำมสัญ ญำ
และข้ อ มู ล ภำยในหรื อ ข้ อ มู ล ภำยนอกอื่ น และ รั บ รู ้ค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น ด้ ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ ้น
ของสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น โดยค ำนวณจำกผลต่ ำ งของกระแสเงิ น สดที่ จ ะครบก ำหนดช ำระตำมสัญ ญำ
กับกระแสเงินสดทัง้ หมดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รบั ชำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง โดยประมำณ
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำและสินทรัพย์ท่ีเกิดจำกสัญญำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูล ผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนีน้ ั้น
และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
นโยบายการบัญชีทถี่ ือปฏิบตั กิ ่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลู ก หนี ้ก ำรค้ำ และลู ก หนี ้อ่ื น แสดงมู ล ค่ ำ ตำมจ ำนวนมู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ท่ี จ ะได้รับ กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ค่ ำ เผื่ อ หนี ้
สงสัยจะสูญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี ้
5.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ ิน
ให้ผอู้ ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ือ้ และผูข้ ำย (ผูร้ ่วมในตลำด) ณ วันที่
วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพ ย์และ
หนีส้ ินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ ขำย
ในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุม่ บริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่ เหมำะสมกับ
แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนัน้ ให้มำกที่สดุ
ลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี ้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซือ้ ขำยของสินทรัพย์หรือหนีส้ ินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ้ สิ น ที่ ถื อ อยู่ ณ วั น สิ ้ น รอบระยะเวลำรำยงำนที่ มี ก ำรวั ด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึน้ ประจำ
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6.

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนีส้ ่งผลกระทบต่อ
จำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่ อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึน้ จริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ
การระบุภาระทีต่ ้ องปฏิบัติ
ในกำรระบุ ภ ำระที่ ต ้อ งปฏิ บั ติ ใ นกำรส่ ง มอบสิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำรให้ แ ก่ ลู ก ค้ ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำที่ทำกับลูกค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำสินค้ำหรือบริกำรแต่
ละรำยกำรถือเป็ นภำระที่แยกจำกกันหรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบันทึกสินค้ ำหรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำก
กัน ก็ต่อเมื่อสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวสำมำรถแยกจำกสินค้ำหรือบริกำรอื่นในสัญญำ และลูกค้ำได้รบั ประโยชน์
จำกสินค้ำหรือบริกำรนัน้ ซึ่งกิจกำรจะปั นส่วนรำยได้จำกสัญญำให้กบั สินค้ำหรือบริกำรแต่ละรำยกำรโดยอ้ำงอิง
กับรำคำขำยแบบเอกเทศ
การกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้
ในกำรก ำหนดจั ง หวะเวลำของกำรรับ รู ้ร ำยได้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำร พิ จ ำรณำว่ ำ
ภำระที่ ต้อ งปฏิ บั ติ เ สร็ จ สิ ้น ตลอดช่ ว งเวลำหนึ่ ง หรื อ เสร็ จ สิ ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ทั้ง นี ้ ก ำรประเมิ น ว่ ำ
ภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ินนั้ เสร็จสิน้ ตลอดช่วงเวลำจะพิจำรณำจำกกำรได้รบั และใช้ประโยชน์ของลูกค้ำ ลักษณะของ
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด ขึ ้น จำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนรวมถึ ง สิ ท ธิ ข องกิ จ กำรในกำรรั บ ช ำระส ำหรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำน
ที่ เ สร็ จ สิ ้น ถึ ง ปั จ จุ บั น นอกจำกนั้ น ในกำรค ำนวณรำยได้ท่ี รั บ รู ้ ต ลอดช่ ว งเวลำหนึ่ ง ฝ่ ำยบริ ห ำรต้อ งใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรวั ด ระดั บ ขั้ น ควำมส ำเร็ จ ของงำนเพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นถึ ง ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของกิ จ กำร
ตำมภำระที่ ต ้อ งปฏิ บั ติ ใ ห้เ สร็ จ สิ น้ และในกรณี ท่ี กิ จ กำรจะรับ รู ้ร ำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง ฝ่ ำยบริ ห ำร
ต้องใช้ดลุ ยพินิจในกำรประเมินว่ำภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ินั้นได้เสร็จสิน้ ลงเมื่อใด
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำและสินทรัพย์ทเี่ กิดจำกสัญญำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำและสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำ
ฝ่ ำยบริ ห ำรจ ำเป็ นต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรประมำณกำรผลขำดทุ น ด้ ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ ้น
จำกลูกหนีแ้ ต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีท้ ่ีคงค้ำง และสภำวะเศรษฐกิจที่
คำดกำรณ์ ไ ว้ข องกลุ่ ม ลู ก ค้ำ ที่ มี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ล้ำ ยคลึ ง กั น เป็ นต้น ทั้ ง นี ้ข้ อ มู ล ผลขำดทุ น
ด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำร
ผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึน้ จริงในอนำคต
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ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ในกำรค ำนวณค่ ำ เสื่ อ มรำคำและค่ ำ ตัด จ ำหน่ ำ ยของที่ ดิ น อำคำร และอุ ป กรณ์ และสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตัวตน
ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของสินทรัพย์ และ
ต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ในกำรประเมิน ค่ ำ เผื่ อกำรด้อ ยค่ ำ ของสิ น ทรัพ ย์ท่ี ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรต้องใช้ดุล ยพิ นิ จ
ในกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้รับ คื น ของสิ น ทรัพ ย์ดั ง กล่ ำ ว ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ที่ ดิ น อำคำร
และอุ ป กรณ์ ต้น ทุ น กำรได้รับ ใบอนุ ญ ำตให้ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ และสิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตนอื่ น ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษั ท
ได้บนั ทึกไว้ในงบกำรเงิน
ในกำรประเมิ น มูล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมหัก ต้น ทุน ในกำรขำย กลุ่ม บริ ษั ท ใช้แ บบจ ำลองกำรประเมิ น มูล ค่ ำ ที่ ดีท่ี สุด
ซึ่ ง เหมำะสมกั บ สิ น ทรัพ ย์ ซึ่ ง สะท้อ นถึ ง จ ำนวนเงิ น ที่ กิ จ กำรสำมำรถจะได้ม ำจำกกำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ทรัพ ย์
หั ก ด้ ว ยต้ น ทุ น ในกำรจ ำหน่ ำ ย โดยอ้ ำ งอิ ง จำกข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมกำรขำยที่ มี ผ ลผู ก พั น
สำหรับสินทรัพย์ท่คี ล้ำยคลึงกัน ซึ่งผูซ้ ือ้ กับผูข้ ำยมีควำมรอบรู แ้ ละเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน และสำมำรถต่อรอง
รำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ โดยได้เข้ำทำรำยกำรในลักษณะของผูท้ ่ีไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน หรืออ้ำงอิงจำกรำคำ
ตลำดที่สำมำรถสังเกตได้หกั ด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในกำรจำหน่ำยสินทรัพย์นนั้
ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองกำรคิดลดกระแสเงินสด โดยกำรประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รบั จำกสินทรัพย์ ซึ่งใช้ขอ้ มูลงบประมำณในช่วง 5 ปี ขำ้ งหน้ำ
และไม่รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงใด ๆ ที่กิจกำรยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือกำรลงทุนในอนำคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้
สินทรัพย์นั้นดีขึน้ และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบัน โดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษี ท่ีสะท้อนถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ท่ี
กำลังพิจำรณำอยู่ ทัง้ นีอ้ ัตรำคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่ำว กระแสเงินสดรับในอนำคตที่คำดกำรณ์ไว้ และ
อัตรำกำรเติบโตที่ใช้ในกำรคำนวณนี ้ มีผลกระทบต่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน สมมติฐำนสำคัญที่ใช้ในกำร
ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.7
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู ส้ ินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี และขำดทุนทำง
ภำษี ท่ี ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ เ มื่ อ มี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ ำ งแน่ ว่ ำ กลุ่ ม บริ ษั ท จะมี ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอ
ที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนีฝ้ ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ กลุ่ม
บริษัทควรรับรู จ้ ำนวนสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำง
ภำษีท่คี ำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษัทมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็18
นไป
ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำและเกณฑ์ ต ำมที่ ตกลงกันระหว่ำงบริ ษัท ในกลุ่ม และบุคคลหรื อกิจกำรที่ เกี่ ย วข้ องกัน
เหล่ำนัน้ ซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ

2563
2563

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ ว)
รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
รำยได้ เงินปั นผล
รำยได้ ดอกเบี ้ย
รำยได้ อื่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ค่ำเช่ำและบริกำรพื ้นที่ในอำคำร
อื่น ๆ
ต้ นทุนส่วนแบ่งรำยได้ ค่ำบริกำรจ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรตลำด
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย
ดอกเบี ้ยจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม
รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
รำยได้ อื่น
ต้ นทุนขำยและให้ บริกำร
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
รำยได้ อื่น
ต้ นทุนขำยและให้ บริกำร
ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจกำร
การ
งบกำรเงิ

2562
2562

2563
2563

2562
2562

านบาท)
(หน่(หน่
วย:วล้ย:ำล้นบำท)
นโยบายการก�ำหนดรำคำ
ำหนดราคา
นโยบำยกำรก

-

-

6
7
36

5
19

รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
อัตรำตำมที่ประกำศจ่ำย
อัตรำร้ อยละ 6 (2562: ร้ อยละ 3) ต่อปี

-

-

99
6
3
86
3
3

143
26
6
82
1
2
2

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
อัตรำร้ อยละ 6 (2562: ร้ อยละ 3) ต่อปี

1
2

4
2
3

-

-

รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

250
8
17
25
5
2

51
12
60
8
13

36
3
15
3
-

6
3
36
7
-

รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำที่ตกลงร่วมกัน

19

ยอดคงค้ ำงระหว่ำงบริ ษัทในกลุม่ และกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันมีรำยละเอียดดังนี ้
ล้านบาท)
(หน่ว(หน่
ย: วล้ย:ำนบำท)
งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบกำรเงิ
กำร
2563
2562
2563
2562

งบการเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ
2563
2562
2563
2562

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม*
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม*
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมรำยได้ ค้ำงรับ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีอ้ ่นื - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม*
รวมลูกหนี ้อื่น - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เงินมัดจำและเงินประกัน - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนีอ้ ่นื - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย - กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนีค้ ่ ำซือ้ สินทรัพย์ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)

135
135

2
15
17

3
35
38

21
3
24

12
12

1
11
12

1
1

109
109

-

1
1

23
23

377
377

7

7

6

6

1
1

12
12

69
69

43
43

22
22

58
58

63
17
80

22
45
67

7
7

13
13

3
1
4

3
1
4

9

-

-

-
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งบการเงินนรวม
งบกำรเงิ
รวม
2563
2562
2563
2562

รำยได้ รับล่ วงหน้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)

1

(หน่วย:
(หน่ล้วำย:นบำท)
ล้านบาท)
งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจการ
งบกำรเงิ
กำร
2563
2562
2563
2562

19

-

-

* เลิกกิจกำรและเสร็จกำรชำระบัญชีแล้ วในระหว่ำงปี
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ ำงรับจำกบริ ษัทย่อย
ยอดคงค้ ำงและกำรเคลื่อนไหวของเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ ำงรับจำกบริ ษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้
ล้านบาท)
(หน่ว(หน่
ย: วล้ย:ำนบำท)

งบกำรเงินนเฉพำะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิจจกำร
การ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
่
ณณวัวันนทีที่ 31
31ธัธันวาคม
วำคม 2562
บริษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด
บริษัท โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
PT Mono Technology Indonesia
บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด
บริษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
จำกบริษัทย่อย - สุทธิ

เพิ่ม่มขึขึ้น้น
เพิ
ระหว่างปี
ระหว่ำงปี

38
122
20
12
8
5
430

48

635
(12)

48
(12)

ลดลง
ลดลง
ระหว่างปี
ระหว่ำงปี
(38)
(6)
(8)
(5)
(57)
-

623

36

(57)

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
่
ณณวัวันนทีที่ 31
วาคม2563
2563
31 ธันนวำคม
122
14
12
478
626
(24)
602

บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น ให้ ก้ ู ยื ม แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยในรู ป ตั๋ ว สัญ ญำใช้ เ งิ น ซึ่ ง ไม่ มี ห ลัก ประกั น มี ก ำหนดช ำระดอกเบี ย้
เป็ นรำยไตรมำสในอัตรำร้ อยละ 6 (2562: ร้ อยละ 3) ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้ นจำนวน 444 ล้ ำนบำท
ตั ้งแต่เดือนมกรำคม 2568 และจำนวน 122 ล้ ำนบำท ตั ้งแต่เดือนมิถนุ ำยน 2568 (2562: เมื่อทวงถำม) อย่ำงไรก็
ตำมดอกเบี ้ยจนถึงเดือนมิถุนำยน 2567 ของเงินต้ นจำนวน 430 ล้ ำนบำท มีกำหนดชำระตั ้งแต่เดือนกรกฎำคม
2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2567
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กำรเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี ค่ ำ เผื่ อ ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ น้ ของเงิ น ให้กู้ยื ม และดอกเบี ้ย
ค้ำงรับจำกบริษัทย่อยมีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่ว(หน่
ย: ล้วย:ำนบำท)
ล้านบาท)
งบกำรเงิ
น
งบการเงิน
เฉพาะกิจจการ
เฉพำะกิ
กำร
12
12
24

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบริษัทย่อย

ในระหว่ำงปี บริษัทฯ เข้ำทำข้อตกลงหักกลบลบหนีก้ บั Mono Technology Hong Kong Limited เพื่อหักกลบเงิน
กูย้ ืมในรู ปตั๋วสัญญำใช้เงินจำนวน 1.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ กับเงินคืนทุนจำกกำรลดทุน เงินกูย้ ืมดังกล่ำวไม่มี
หลักประกันและคิดดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 6 (2562: ร้อยละ 3) ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนภำยในหนึ่งปี
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ในระหว่ำงปี กลุม่ บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2563
2562
34
47
13
19
47
66

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
25
30
10
14
35
44

ภำระคำ้ ประกันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ภ ำระจำกกำรค ้ำ ประกั น ให้แ ก่ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ตำมที่ ก ล่ ำ วไว้ใ นหมำยเหตุ ป ระกอบ
งบกำรเงินรวมข้อ 30.2 ก

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ่ นื

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรทีไ่ ม่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี ้อื่น - กิจกำรทีไ่ ม่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2563
2562
135
17
115
108
1
4
24
254
150
(9)
(8)
245
142

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
38
24
6
16
23
377
2
67
419
67
419

ยอดคงเหลือของลูกหนี ้กำรค้ ำแยกตำมอำยุหนี ้คงค้ ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี ้
อำยุ
อายุหหนีนี้ค้ค้ ำา้ งช
งช�ำระ
ำระ
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ประมำณกำรรับคืน
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรทีไ่ ม่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ - สุทธิ
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ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่ล้วำย:นบำท)
งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบกำรเงิ
กำร
2563
2562
2563
2562

งบการเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ
2563
2562
2563
2562

23

5

3

3

92
20
135

10
2
17

35
38

5
3
3
10
24

65

66

5

14

38
2
1
29
135
(20)
(9)
106
241

36
5
8
21
136
(28)
(8)
100
117

1
6
6
44

2
16
16
40

23

กำรเปลี่ ย นแปลงของบัญชี ค่ ำเผื่ อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึ น้ ของลูก หนีก้ ำรค้ำ และลูกหนีอ้ ่ืน
มีรำยละเอียดดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินรวม
งบกำรเงิ
นรวม
8
10
(9)
9

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
9.

สินค้ำคงเหลือ

ราคาทุน

รำคำทุน

2563

สินค้ำสำเร็จรูป
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำที่คำดว่ำจะได้รบั
คืน
รวม

2563

2562

2
-

2562
12
1

6
8

7
20

งบกำรเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
รำยกำรปรั
บลดรำคำทุ
รายการปรั
บลด น
ให้เราคาทุ
ป็ นมูลนค่ให้ำเสุป็ทนธิมูทล่จี ค่ะา
สุทธิทจี่ ะได้รบั
ได้รบั
2563
2562
2563
2562
(4)
-

(4)

(หน่วย:(หน่
ล้ำวนบำท)
ย: ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2563
2562
2563
2562
2
8
1
6
8

7
16

ในระหว่ ำ งปี บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง มี ก ำรกลับ รำยกำรปรับ ลดมูล ค่ ำ สิ น ค้ำ คงเหลื อ เป็ น จ ำนวน 1 ล้ำ นบำท
โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รบั รู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี (2562: บันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของ
สินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบั เป็ นจำนวน 1 ล้ำนบำท โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย)

24
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ชือ่ บริษทั

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท โมโน ไซเบ้ อร์ จำกัด
บริ ษัท โมโน ช้ อปปิ ง้ จำกัด
บริ ษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จำกัด
บริ ษัท โมโน มิวสิค จำกัด
บริ ษัท โมโน เรดิโอ จำกัด
บริ ษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด
บริ ษัท โมโน ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษัท ที โมเมนต์ จำกัด
บริ ษัท โมโน เพลย์ จำกัด
บริ ษัท โมโน แอสโทร จำกัด
PT Mono Technology Indonesia
Mono Technology Hong Kong Limited
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย - สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
ราคาทุน
ทุนเรี ยกชำระแล้ ว
รำคำทุน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
1,227
982
1,147
902
20
20
9
9
8
8
8
8
2,330
1,950
2,330
1,950
27
27
123
123
20
20
100
100
8
8
25
25
29
115
66
115
12
12
5
5
4
4
4
4
31
107
32
107
3,843
3,360
(298)
(135)
3,545
3,225

ในระหว่ำงปี บริ ษัทฯ ได้ รับเงินปั นผลจำนวน 7 ล้ ำนบำท จำกบริ ษัท ทำเลนท์ สตูดิโอ จำกัด
10.1 ในเดือนสิงหำคม 2563 บริ ษัทฯ ชำระทุนจดทะเบียนในบริ ษัท โมโน โปรดักชัน่ จำกัด (“โมโน โปรดักชัน่ ”) ตำมมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมกำรของโมโน โปรดักชัน่ เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563 ที่เรี ยกชำระค่ำหุ้นเพิ่มจำนวน 70
ล้ ำนบำท (รวมเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว) และชำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนในโมโน โปรดักชั่น จำนวน 310 ล้ ำนบำท
ตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของโมโน โปรดักชั่น เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม
2,020 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 20.2 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) เป็ น 2,330 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 23.3
ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) โดยโมโน โปรดักชัน่ ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อ
วันที่ 27 สิงหำคม 2563 กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่ทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
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10.2 เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 โมโน โปรดักชั่น ชำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนในบริ ษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด (“โมโน
บรอดคำซท์ ” ) จ ำนวน 300 ล้ ำนบำท ตำมมติ ข องที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของโมโน บรอดคำซท์
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,400 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 140 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท) เป็ น 1,700 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 170 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 10 บำท) โมโน บรอดคำซท์
ได้ จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพำณิ ช ย์ แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หำคม 2563 โดยกำรเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ ำ ว
ไม่ทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
10.3 ในระหว่ำงปี บริ ษัท ทีโมเมนต์ จำกัด ลดจำนวนหุ้นสำมัญ 1.5 ล้ ำนหุ้น ตำมมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 150 ล้ ำ นบำท ของที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยเมื่ อ วัน ที่ 18 กั น ยำยน 2563 จำกเดิม
200 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 2 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) เป็ น 50 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 0.5 ล้ ำนหุ้น มูล
ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ นละ 100 บำท) ท ำให้ ทุ น เรี ย กช ำระแล้ วลดลง 86.25 ล้ ำนบำท จำกเดิ ม 115 ล้ ำนบำท
(หุ้นสำมัญ 2 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท ชำระแล้ วร้ อยละ 57.5) เป็ น 28.75 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 0.5
ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท ชำระแล้ วร้ อยละ 57.5) โดยกำรลดจำนวนหุ้นเพื่อล้ ำงผลขำดทุนสะสม
จำนวน 37 ล้ ำนบำท และคืนเงินลดทุนให้ แก่ บริ ษัทฯ จำนวน 49 ล้ ำนบำท ทัง้ นีบ้ ริ ษัทย่อยจดทะเบียนลดทุน
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563
นอกจำกนีต้ ำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้ อ 2.2 ก) ในระหว่ำงปี บริ ษัทฯ ได้ รับเงินคืนทุน
จำกบริ ษัท โมโน เรดิโอ บรอดคำซท์ จำกัด บริ ษัท โมโน เพลย์ จำกัด และบริ ษัท โมโน แอสโทร จำกัด เป็ นจำนวน
เงินรวม 6 ล้ ำนบำท
10.4 เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ำยน 2563 บริ ษั ท ฯ ช ำระเงิ น ค่ ำ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ในบริ ษั ท โมโน ไซเบ้ อ ร์ จ ำกั ด (“โมโน
ไซเบ้ อร์ ”) จำนวน 245 ล้ ำนบำท ตำมมติของที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของโมโน ไซเบ้ อร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน
2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 982 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 9,820,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 100 บำท) เป็ น
1,227 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 12,270,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) โมโน ไซเบ้ อร์ ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โดยกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่ทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
10.5 เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ำยน 2563 โมโน ไซเบ้ อ ร์ ช ำระเงิ น ค่ ำ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ในบริ ษั ท โมโน สตรี ม มิ่ ง จ ำกั ด
(“โมโน สตรี ม มิ่ ง ”) จ ำนวน 245 ล้ ำนบำท ตำมมติ ข องที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของโมโน สตรี ม มิ่ ง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563 จำกทุนจดทะเบียนเดิม 871 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 8,710,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้น ละ 100 บำท) เป็ น 1,116 ล้ ำนบำท (หุ้น สำมัญ 11,160,000 หุ้น มูล ค่ ำที่ ตรำไว้ ห้ ุน ละ 100 บำท) โมโน
สตรี มมิ่ง ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โดยกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว
ไม่ทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
10.6 ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้ อ 2.2 ก) และข้ อ 7 เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทฯ เข้ ำ
ทำข้ อตกลงหักกลบลบหนี ้กับ Mono Technology Hong Kong Limited เพื่อหักกลบเงินกู้ยืมกับเงินคืนทุนจำก
กำรลดทุนเรี ยกชำระแล้ ว คิดเป็ นเงินจำนวน 75 ล้ ำนบำท
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10.7 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อยมีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในงบ
กำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรเป็ นจ ำนวน 334 ล้ำ นบำท (2562: 302 ล้ำ นบำท) โดยในระหว่ ำ งปี กลุ่ ม บริ ษั ท
มีกำรปรับแผนงำนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั รวมถึงกำรยุติ กำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยบำงแห่ง บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ำที่จะได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ดว้ ยวิธีประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำร
คำดว่ำจะได้รบั ซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินที่ได้รบั อนุมัติจำกฝ่ ำยบริหำร โดยมีขอ้ สมมติท่ีสำคัญ
เกี่ยวกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้และอัตรำคิดลด แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ และพบว่ำ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
มีมลู ค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีจำนวนรวม 175 ล้ำนบำท (2562: 73 ล้ำนบำท) บริษัทฯ จึง
บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนดังกล่ำวในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรสำหรับปี ปัจจุบนั ในกำรนีฝ้ ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเชื่อว่ำ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยเพียงพอในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
ข้ อ สมมติ ฐ ำนที่ ส ำคั ญ ในกำรค ำนวณมู ล ค่ ำ จำกกำรใช้ สิ น ทรั พ ย์ ป ระกอบด้ ว ยอั ต รำคิ ด ลดและ
อั ต รำกำรเติ บ โตของรำยได้ โดยฝ่ ำยบริ ห ำรก ำหนดอยู่ ท่ี ร ้อ ยละ 7.30 ถึ ง 8.41 และร้อ ยละ 2 ถึ ง 97
(2562: ร้อยละ 8.52 ถึง 10.17 และร้อยละ 0 ถึง 55) ตำมลำดับ ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ เชื่อว่ำ กำรเปลี่ยนแปลง
ที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ ของข้อ สมมติ ฐ ำนที่ ส ำคั ญ ในกำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้รับ คื น จะไม่ ส่ ง ผลให้มู ล ค่ ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน
11.

ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
งบการเงินรวม
งบกำรเงิ
นรวม
2563
2562
2563
2562

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 19.1)
รวม
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613,639
38,764
652,403

712,972
712,972

นบาท)
(หน่ว(หน่
ย: วพัย:นพับำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงิ
นเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562

5,689
1,509
7,198

21,706
21,706
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สำหรับปี สรุปได้ ดงั นี ้
ล้านบาท)
(หน่ว(หน่
ย: ล้วย:ำนบำท)

งบการเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ

อำคำร
อุปกรณ์
อาคาร
อุปกรณ์
และ ส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่ง
ทีที่ดด่ ินนิ และ
ส่วนปรับปรุง เครือ่ งตกแต่ง คอมพิวเตอร์
นปรับปรุง
ยานพาหนะ
อาคารและ และเครื
และเครื่ออ่ งใช้
งใช้ คอมพิ
และอุวปเตอร์
กรณ์
ส่ส่ววนปรั
บปรุง อำคำรและ
ทีด่ นิ
ทรัพพย์ย์เเช่ช่ำา สส�ำนั
ำนักกงำน
งาน และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ
ที่ดิน
สิสินนทรั
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562

ทรัพพย์ย์
สิสินนทรั
ระหว่าง
ระหว่
ำง
ติดตัง้
ติดตัง้

รวม

รวม

259
-

386
1
(3)
7

259
39
(4)
2

304
11
(4)
-

28
10
(2)
-

6
21
(9)

1,242
82
(13)
-

259

391

296

311

36

18

1,311

-

7
(71)
42

(29)
11
(21)
1

(23)
4
(57)
-

(7)
(17)
-

25
(43)

(59)
47
(166)
-

259

369

258

235

12

-

1,133

4
2

84
25

178
39

230
30

14
1

-

510
97

-

(1)

(3)

(4)

(1)

-

(9)

6

108

214

256

14

-

598

1

24

(6)
23

(7)
14

(2)
2

-

(15)
64

-

(51)

(13)

(52)

(11)

-

(127)

7

81

218

211

6

-

520

1 มกรำคม 2562

-

-

-

-

-

-

-

31 ธันวำคม 2562
ลดลง

-

19
(19)

-

-

-

-

19
(19)

31 ธันวำคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2562
โอนไปสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้
(หมำยเหตุ 19.1)
ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
โอนไปสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้
(หมำยเหตุ 19.1)
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ

เพิ่มขึ ้น
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วย: ล้านบาท)
ย: ล้ ำนบำท)
(หน่ว(หน่
ย:(หน่
ล้ ำวนบำท)

งบการเงิ
รวม นรวม
งบกำรเงิ
งบกำรเงิ
นนรวม
อำคำร อำคำร อุปกรณ์อุปกรณ์
อาคาร
อุปกรณ์
และ
ทรัพพสิย์ย์นทรัพย์
ที่ดินและส่ส่ววนปรั
นปรั
เครื่องตกแต่
ง วเตอร์
ทีที่ดด่ ินนิ และ
นปรัส่บบวปรุ
งง บปรุ
เครืง่ออ่ งตกแต่
งง คอมพิ
สิสินนทรั
ปรุ
เครื
งตกแต่
ส่วนปรับปรุง
ยานพาหนะ
ระหว่าง
รวม
อาคารและ
และเครืและเครื
อ่ งใช้
งใช้ ่องใช้
และอุปวคอมพิ
กรณ์
ส่
ว
นปรั
บ
ปรุ
ง
อำคำรและ
ว
เตอร์
ระหว่
ำ
ง
และเครื
่
อ
คอมพิ
เตอร์
ระหว่
ำ
ง
ส่วนปรั
บ
ปรุ
ง
อำคำรและ
ทีด่ นิ
ติดตัง้
สินทรัพย์เช่า ส�ำนักงาน
สำนักงำนและอุปและอุ
ยำนพำหนะ ติดตัง้ ติดตัง้ รวม รวม
ยำนพำหนะ
กรณ์ ปกรณ์
ที่ดิน ที่ดิน สินทรัพสิย์นเช่ทรัำ พย์เช่สำำนักงำน

สุทธิญตชีำมบัญชี
มูลค่ ำสุมูทลธิค่ตำำมบั
31 ธัน2562
วำคม 2562
31 ธันวำคม
31 ธัน2563
วำคม 2563
31 ธันวำคม

253 253

283 283

82

82

55

55

22

22

18

18

713 713

252 252

288 288

40

40

24

24

9

9

-

-

613 613

ค่ ำเสื่อมรำคำส
ค่ ำเสื่อมรำคำส
ำหรับปีำหรับปี

ำนวน
71 ล้ ำรวมอยู
นบำท รวมอยู
นทุนบกำรให้
ำร่เหลื
ส่วนที
่เหลือรวมอยู
ำใช้ จ่ำยในกำรบริ
2562 (จ2562
ำนวน(จ71
ล้ ำนบำท
่ในต้ นทุ่ในนต้
กำรให้
ริกำร บส่ริวกนที
อรวมอยู
่ในค่ำใช้่ในค่
จ่ำยในกำรบริ
หำร) หำร)

97

97

ำนวน
53 ล้ ำรวมอยู
นบำท รวมอยู
นทุนบกำรให้
ำร่เหลื
ส่วนที
่เหลือรวมอยู
ำใช้ จ่ำยในกำรบริ
2563 (จ2563
ำนวน(จ53
ล้ ำนบำท
่ในต้ นทุ่ในนต้
กำรให้
ริกำร บส่ริวกนที
อรวมอยู
่ในค่ำใช้่ในค่
จ่ำยในกำรบริ
หำร) หำร)

64

64

(หน่
ล้านบาท)
ย: ล้วย:ำนบำท)
(หน่วย:(หน่
ล้ ำวนบำท)

งบการเงิ
เฉพาะกิ
การ
นนเฉพำะกิ
งบกำรเงิงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
จกำร จจกำร
อุปกรณ์อุปกรณ์
อุปกรณ์
เครื
งง คอมพิวเตอร์
เครืง่องตกแต่
ง
ส่วนปรับปรุ
เครื่ออ่ งตกแต่
งตกแต่
ยานพาหนะ
รวม
ส่วนปรัส่สิบวนปรุนปรั
่องใช้ ่อ่ งใช้
คอมพิวคอมพิ
เตอร์ ปวเตอร์
ทรัง พบย์ปรุ
เและเครื
ช่งา และเครื
และเครื
งใช้
และอุ
กรณ์
ำนักกงำน
งานและอุปและอุ
สส�ำนั
ยำนพำหนะ รวม รวม
สินทรัพสิย์นเช่ทรัำ พย์เช่สำำนักงำน
กรณ์ ปกรณ์
ยำนพำหนะ

รำคำทุรำคำทุ
น น
1 มกรำคม
1 มกรำคม
2562 2562
ซื ้อเพิ่มซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำจยำหน่ำย
โอน โอน
31 ธัน2562
วำคม 2562
31 ธันวำคม
สิทธิก(หมำยเหตุ
ำรใช้ (หมำยเหตุ
โอนไปสิโอนไปสิ
นทรัพย์นสทรั
ิทธิพกย์ำรใช้
19.1) 19.1)
ซื ้อเพิ่มซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำจยำหน่ำย
31 ธัน2563
วำคม 2563
31 ธันวำคม
ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ ำเสื่อค่มรำคำสะสม
1 มกรำคม
1 มกรำคม
2562 2562
ค่ำเสื่อมรำคำส
ค่ำเสื่อมรำคำส
ำหรับปีำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส
วนทีำ่จยำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำส
ำหรับส่ำหรั
วนทีบ่จส่ำหน่
31 ธัน2562
วำคม 2562
31 ธันวำคม
ค่ำเสื่อมรำคำส
ค่ำเสื่อมรำคำส
ำหรับปีำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำส
วนทีำ่จยำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำส
ำหรับส่ำหรั
วนทีบ่จส่ำหน่
31 ธัน2563
วำคม 2563
31 ธันวำคม
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36
-

36
-

36 36
(36) (36)
24
4
-

24
4
-

28 28
2 2
(30) (30)
-

31 31
(1) (1)
1 1
31 31
(5) (5)
26

26

28 28
1 1
(1) (1)
28 28
1 1
(5) (5)
24

24

112 112
3 3
(1) (1)
114 114
(2) (2)
1 1
(28) (28)

7
(1)
-

7
(1)
-

6
(6)

6
(6)

186 186
3 3
(3) (3)
1 1
187 187
(2) (2)
1 1
(75) (75)

85

-

-

111 111

99 99
8 8
(2) (2)
105 105
4 4
(27) (27)

5
(1)

5
(1)

4
(4)

4
(4)

156 156
13 13
(4) (4)
165 165
7 7
(66) (66)

82

-

-

106 106

85

82

29 29

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้ ำนบำท)

งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบกำรเงิ
กำร

อุปกรณ์

อุปกรณ์
เครือ่่องตกแต่
งตกแต่งง
ส่วนปรับปรุง เครื
สิส่นวนปรั
ทรัพบย์ปรุ
เช่าง และเครื
และเครือ่่องใช้
งใช้
ส�ำนักงาน

สินทรัพย์เช่ำ

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ ้น

สำนักงำน

คอมพิวเตอร์
และอุปวกรณ์
คอมพิ
เตอร์

ยานพาหนะ

รวม

และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

รวม

-

-

-

-

-

7
(7)

-

-

-

7
(7)

-

-

-

-

-

31 ธันวำคม 2562

8

3

9

2

22

31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

-

2

3

-

5

ลดลง
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุทธิตำมบัญชี

2562 (จำนวน 2 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

13

2563 (จำนวน 1 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

7

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริ ษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึง่ ตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ วแต่ยงั ใช้ งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิน 296 ล้ ำนบำท (2562: 321 ล้ ำนบำท)
(เฉพำะของบริ ษัทฯ: 94 ล้ ำนบำท (2562: 113 ล้ ำนบำท))
บริ ษัท ย่ อยได้ นำที่ ดิน พร้ อมสิ่ง ปลูกสร้ ำงมูล ค่ำสุทธิ ตำมบัญชี จำนวน 545 ล้ ำนบำท (2562: 520 ล้ ำนบำท)
ไปค ้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร โดยมีวงเงินค ้ำประกันจำนวน 519 ล้ ำนบำท

30
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12.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่ว(หน่
ย:วล้ย:ำล้นบำท)
านบาท)

งบกำรเงิ
งบการเงินนรวม
รวม

ลิขเว็สิบทไซต์
ธิ์
เว็บไซต์

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์
ภาพยนตร์
เพลงเพลง
และ
และวีดโี อ
วีดีโอ

ลิขสิทธิ์อื่น

83
83
83

2,630
3
(838)
1,035
2,830
25
(1,024)
1,050
2,881

423
63
(4)
139
621
2
(20)
56
659

89
2
3
94
2
(24)
1
73

733
793
(1)
(1,178)
347
984
(1)
(1,107)
223

3,958
861
(843)
(1)
3,975
1,013
(1,069)
3,919

47
7

1,106
1,048

149
77

51
14

-

1,353
1,146

54
2

(838)
1,316
1,142

(4)
222
85

65
8

-

(842)
1,657
1,237

56

(1,009)
1,449

(13)
294

(23)
50

-

(1,045)
1,849

13
13
11
24

12
1
13
(13)
-

4
2
6
5
(7)
4

1
1

3
3
1
(4)
-

32
3
35
18
(24)
29

ลิขสิทธิ์

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2562
ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2563
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ลิขสิทธิอ์ นื่

เงินจ่ำย
งหน้
ำ า
เงินจ่ล่าวยล่
วงหน้
โปรแกรม
และ
และงำน
โปรแกรม
คอมพิ
วเตอร์
งานระหว่างผลิต
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงผลิต

รวม

รวม

31

ล้านบาท)
(หน่ว(หน่
ย: วล้ย:ำนบำท)

งบกำรเงิ
รวม
งบการเงินนรวม
ลิขสิทธิ์
เว็
ลิขบสิไซต์
ทธิ์

เว็บไซต์
มูลค่ ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์
ภาพยนตร์
เพลงและ
เพลง
และวีดโี อ
วีดีโอ

ลิขสิทธิ์อื่น

1,501

393

16

ลิขสิทธิอ์ นื่

เงินจ่ำย
เงินจ่ล่าวยล่
วงหน้
งหน้
ำ า
โปรแกรม
และ
คอมพิ
วเตอร์
โปรแกรม
และงำน
งานระหว่างผลิต
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงผลิต
29

รวม

รวม

344

2,283

3
1,432
361
22
223
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำย
สำหรับปี
2562 (จำนวน 1,142 ล้ ำนบำท รวมอยูใ่ นต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

2,041

1,146
1,237

2563 (จำนวน 1,220 ล้ ำนบำท รวมอยูใ่ นต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิลิขขสิสิททธิธิ์์
เงิเงินนจ่จ่ำายล่
ยล่ววงหน้
งหน้าำ
ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
โปรแกรม
และ
ภำพยนตร์
โปรแกรม
และงำน
เว็บไซต์
เพลง เพลง
คอมพิ
วเตอร์
งานระหว่างผลิต
และวีดดโีีโออ
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
และวี
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงผลิต
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื ้อเพิ่ม
โอน
31 ธันวำคม 2562
ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
31 ธันวำคม 2563
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: ล้ ำนบำท)

รวม

รวม

11
11
(11)
-

75
6
81
(81)
-

24
1
25
1
(5)
1
22

3
5
(7)
1
1
(1)
(1)
-

113
6
(1)
118
2
(98)
22

5
2
7
(7)
-

16
12
28
4
(32)
-

12
3
15
3
(5)
13

-

33
17
50
7
(44)
13

32
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้ ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิขลิสิขทสิธิท์ ธิ์
เงินเงิจ่นำยล่
วงหน้
ำา
จ่ายล่
วงหน้
ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
โปรแกรม
และ
ภำพยนตร์
เพลง
โปรแกรม
และงำน
เว็บไซต์
เพลง
คอมพิวเตอร์
งานระหว่างผลิต
และวี
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์
และวี
ดีโดอโี อ
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงผลิต
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
1 มกรำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562

รวม

รวม

1
1
(1)
-

11
11
(11)
-

-

1
(1)
-

12
12
1
(13)
-

3

42

10

1

56

31 ธันวำคม 2563
9
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2562 (จำนวน 13 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

9

2563 (จำนวน 4 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

13.

17
7

ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
บริ ษัท โมโน บรอดคำซท์ จำกัด (“โมโน บรอดคำซท์”) เป็ นผู้ชนะกำรประมูลใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่เพื่อให้
บริ กำรโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลประเภทบริ กำรทำงธุรกิจระดับชำติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ
(“ใบอนุญ ำต”) จำกคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสีย ง กิ จ กำรโทรทัศน์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(“กสทช.”) ใบอนุญำตดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับจำกวันที่ได้ รับอนุญำต (วันที่ 25 เมษำยน 2557) โมโน บรอด
คำซท์จะต้ องชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจำนวน 2,250 ล้ ำนบำท (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) โดยแยกชำระดังนี ้

186

1)

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในส่วนของรำคำขัน้ ต่ำจำนวน 380 ล้ ำนบำท แบ่งชำระ 4 งวด ตำมเงื่อนไขที่
กสทช. ก ำหนด ภำยใน 3 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ ำต (ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 โมโน
บรอดคำซท์ มี ต้ น ทุ น กำรได้ รั บ ใบอนุ ญ ำตในส่ ว นของรำคำขั น้ ต่ ำ ค้ ำงจ่ ำ ยจ ำนวน 19 ล้ ำ นบำท
(2562: 19 ล้ ำนบำท))

2)

ค่ ำ ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ ำตในส่ ว นที่ เ กิ น กว่ ำ รำคำขัน้ ต่ ำ จ ำนวน 1,870 ล้ ำ นบำท แบ่ ง ช ำระ 6 งวด
ตำมเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ภำยใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญำต (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โมโน
บรอดคำซท์ มีต้นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตในส่วนที่เกินกว่ำรำคำขัน้ ต่ำค้ ำงจ่ำยจำนวน 187 ล้ ำนบำท
(2562: 187 ล้ ำนบำท))
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โมโน บรอดคำซท์ ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมอื่น และนำส่งเงินรำยปี เข้ำกองทุนวิจยั และ
พั ฒ นำกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมเพื่ อ ประโยชน์ ส ำธำรณะ
ตำมประกำศ กสทช.
เพื่ อ เป็ นกำรปฏิ บั ติ ต ำมเงื่ อ นไขก่ อ นรั บ ใบอนุ ญ ำต เมื่ อ วั น ที่ 17 มกรำคม 2557 โมโน บรอดคำซท์
ได้เ ข้ ำ ท ำสัญ ญำเช่ ำ ใช้บ ริ ก ำรโครงข่ ำ ยโทรทั ศ น์ป ระเภทที่ ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ ภ ำคพื ้น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล
กับสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญำณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่ำนบริกำรโครงข่ำยของ
ททบ. ตัง้ แต่วันที่ 17 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2571 โดยโมโน บรอดคำซท์ตอ้ งจ่ำยค่ำใช้บริกำร
โครงข่ำยเป็ นรำยเดือนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
เมื่อวัน ที่ 11 เมษำยน 2562 ได้มีค ำสั่ง หัวหน้ำคณะรัก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ เรื่ อง มำตรกำรแก้ไ ขปั ญ หำ
กำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ให้ผูร้ บั ใบอนุญำตเพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพืน้ ดินใน
ระบบดิจิตอลได้รบั ยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตที่ตอ้ งชำระงวดสุดท้ำยของรำคำขัน้ ต่ำ และสองงวดสุดท้ ำย
ของรำคำที่เกินกว่ำรำคำขัน้ ต่ำ จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว โมโน บรอดคำซท์ได้ปรับปรุ งมูลค่ำตำมบัญชีของต้นทุน
กำรได้รบั ใบอนุญำตและมูลค่ำของต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตค้ำงจ่ำยลดลงเป็ นจำนวนเงิน 654 ล้ำนบำท เพื่อ
สะท้อนมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่กิจกำรต้องชำระในอนำคตตำมเงื่อนไขใหม่
นอกจำกนีต้ ำมที่ได้มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติดงั กล่ำว ให้ผรู้ บั ใบอนุญำตชำระค่ำธรรมเนียมที่
เหลือให้ครบถ้วนภำยใน 120 วัน นับแต่วนั ที่คำสั่งนีม้ ีผลบังคับใช้ ต่อมำเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน 2562 โมโน บรอด
คำซท์ได้รบั หนังสือจำกสำนักงำน กสทช. แจ้งให้โมโน บรอดคำซท์จ่ำยชำระเงินค่ำธรรมเนียมที่เหลือภำยในวันที่
8 สิงหำคม 2562 โดยหำกไม่ชำระภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ชำระดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่
จะต้องไม่เกินวันที่ 23 พฤษภำคม 2564 ปั จจุบันโมโน บรอดคำซท์ยังไม่ได้จ่ำยชำระเงินค่ำธรรมเนียมที่เหลือ
ดังกล่ำว
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีต้นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตและบัญชีต้นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตและดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
สำหรับปี มีรำยละเอียดดังนี ้
ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่ล้วำย:นบำท)
งบกำรเงิ
รวม
งบการเงิน
นรวม

ต้นทุนการได้รบั

ต้ นใบอนุ
ทุนกำรได้
ญาตรับ
ใบอนุญำต
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำย / ค่ำตัดจำหน่ำยดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยจ่ำยสำหรับปี
หัก:กำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีของต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำต
และมูลค่ำของต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตค้ ำงจ่ำยเนื่องจำกกำรยกเว้ นค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำย / ค่ำตัดจำหน่ำยดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยจ่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ต้ นทุนกำรได้ รับ
ต้นทุนการได้รบั
ใบอนุ
ญำตและ
ใบอนุญาตและ
ดอกเบี
ดอกเบี้ยค้
ย้ ค้ำางจ่
งจ่ำายย
(หมายเหตุ 18)
18)
(หมำยเหตุ

1,328
(81)

851
15

(654)
593
(64)
529

(654)
212
16
228

มูลค่ำตำมบัญชีของต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตแสดงได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้านบาท)

รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ
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(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบการเงินรวม
งบกำรเงินรวม
2563
2562
2563
2562
1,278
1,278
(749)
(685)
529
593

35

14.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร
เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้น จำกธนำคำรของกลุ่ม บริษั ท มี อัต รำดอกเบี ย้ อ้ำ งอิง อัต รำดอกเบี ย้
เงินเบิกเกินบัญชีขนั้ ต่ำและอัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมขัน้ ต่ำ ตำมลำดับ และคำ้ ประกันโดยกลุม่ บริษัท

15.

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีอ้ ่นื - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนีอ้ ่นื - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีค้ ่ำซือ้ สินทรัพย์ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนีค้ ่ำซือ้ สินทรัพย์ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่นื

16.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2563
2562
1
12
16
61
22
58
44
89
7
13
52
89
9
346
497

36
358

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
69
43
2
19
80
67
5
12
4
4
5
7
165

152

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือนีค้ ือเงินกูย้ ืมจำกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยในรู ปตั๋วสัญญำใช้เงิน ซึ่งไม่มีหลักประกัน
และคิดดอกเบีย้ ในอัตรำคงที่ตำมที่ระบุในสัญญำ โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
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17.

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร

เงิเงินนกูกู้ ้

อัตราดอกเบีย้
อัต(ร้รำดอกเบี
อยละ) ้ย

1

(ร้ อยละ)
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื ขันต
้ ่ำ
(MLR)

2

3

4

อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื ขันต
้ ่ำ
(MLR)
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื ขันต
้ ่ำ
(MLR)
อ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื ขันต
้ ่ำ
(MLR)

การช�
ระคืนน
กำรชำำระคื

ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 36 งวด
เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 30 มิถนุ ำยน 2565
ถึงวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2568
ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 23 งวด
เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 30 มิถนุ ำยน 2565
ถึงวันที่ 7 พฤษภำคม 2567
ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 36 งวด
เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎำคม 2564
ถึงวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2567
ชำระคืนเป็ นรำยเดือนจำนวน 24 งวด
เริ่มตั ้งแต่วนั ที่ 31 สิงหำคม 2564
ถึงวันที่ 3 กรกฎำคม 2566

รวม
หัก: ค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงินรอกำรตัดจำหน่ำย
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิจำกส่วนทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่ล้ ำวย:นบำท)
งบการเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ

2563
2563

2562
2562

116

134

192

200

1,150

1,200

250
1,708
(6)
1,702
(199)
1,503

1,534
1,534
(301)
1,233

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรสำหรับปี มีรำยละเอียดดังนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: กู้เพิ่ม
หัก: จ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน
หัก: จ่ำยคืนเงินกู้
บวก: ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรกู้ยืมเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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ย: ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่
ล้ ำวนบำท)
งบกำรเงิ
รวม
งบการเงิน
นรวม
1,534
250
(7)
(76)
1
1,702

37

เงินกูย้ ืมของบริษัทย่อยคำ้ ประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของ
บริ ษั ท ย่ อ ย และกำรโอนสิ ท ธิ ก ำรรั บ เงิ น รำยได้ ค่ ำ บริ ก ำรพื ้ น ที่ ทั้ ง หมด ผ่ ำ นบั ญ ชี เ งิ น ฝำกดั ง กล่ ำ ว
และคำ้ ประกันโดยบริษัทฯ
สั ญ ญำเงิ น กู้ ดั ง กล่ ำ วได้ ร ะบุ ข้ อ ปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ก ำหนดบำงประกำร เช่ น กำรรั ก ษำอั ต รำ ส่ ว นหนี ้สิ น
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ กำร
รักษำสัดส่วนกำรถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั และกำรเพิ่มทุนของโมโน บรอดคำซท์ จำนวน 300 ล้ำนบำท ซึ่งกลุม่
บริษัทได้ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้วตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 10.2 ทั้งนีเ้ มื่อวันที่
13 สิงหำคม 2563 บริษัทย่อยได้รบั อนุมัติกำรขอผ่อนปรนกำรดำรงอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ จำก
ผูใ้ ห้กแู้ ล้ว
18.

ต้นทุนกำรได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

ต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่คำ้ งจ่ำย
บวก: ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
- สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

ย: ล้านบาท)
(หน่วย: (หน่
ล้ำวนบำท)
งบการเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ
2563
2562
2563
2562
206
206
22
6
228
212
(228)
-

-

212

ต้นทุนกำรได้รบั ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ และดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยมีกำหนดชำระภำยในวันที่ 23 พฤษภำคม
2564 ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 13
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19.

สัญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษัท ในฐำนะผู้เช่ำ ท ำสัญญำเช่ ำสินทรั พย์ เพื่ อใช้ ในกำรดำเนิน งำนของกลุ่มบริ ษัท โดยมีอำยุสัญ ญำ
ระหว่ำง 1-4 ปี

19.1 สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
งบกำรเงิ
งบการเงินนรวม
รวม

พืน้ ที่
พื ้นที่
ในอาคาร

1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หมำยเหตุ 11)
ซื ้อเพิ่ม
ยกเลิก
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

ในอำคำร
10

31 ธันวำคม 2563

1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4)
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 11)
ยกเลิก
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2563
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2
(7)
(3)
2

(หน่วย:
(หน่ล้วำย:นบำท)
ล้านบาท)

อุปกรณ์
กรณ์ ง
เครือุ่ อปงตกแต่
เครือ่ งตกแต่ง คอมพิวเตอร์
เตอร์ ยานพาหนะ
และเครื
และเครื่ ออ่ งใช้
งใช้ คอมพิ
และอุปวกรณ์
ำนักกงำน
งาน และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ
สส�ำนั
23
2
(6)
19

16
3
(5)
14

5
(1)
4

รวม

รวม
10
44
7
(7)
(15)
39

ล้านบาท)
(หน่ว(หน่
ย: ล้วย:ำนบำท)
งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบกำรเงิ
กำร
พืพืน้้นทีที่ ่
คอมพิววเตอร์
เตอร์
คอมพิ
รวม
ในอาคาร
และอุปปกรณ์
ในอำคำร
และอุ
กรณ์
รวม
2
2
2
2
(1)
(1)
(1)
(1)
2
2

39

19.2 หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี ้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2563
2562
26
40
(1)
(2)
25
38
(16)
(22)
9

16

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
1
2
1
2
(1)
(1)
-

1

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 อัต รำดอกเบี ย้ กำรกู้ ยื มส่ วนเพิ่ มถั ว เฉลี่ ย ถ่ วงน ำ้ หนัก ของกลุ่ม บริ ษัท ประมำณ
ร้ อยละ 6 (เฉพำะบริ ษัทฯ: ร้ อยละ 6) ต่อปี
19.3 ค่ ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ ำที่รับรู้ในส่ วนของกำไรหรือขำดทุน

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
ดอกเบี ้ยจ่ำยของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสัน้

ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่ล้วำย:นบำท)
สำหรั
บปีบสปีิ ส้นสุนิ้ สุดดวัวันนทีที่ ่ 31
วำคม2563
2563
ส�ำหรั
31 ธัธันนวาคม
งบกำรเงิน
งบการเงิน
งบการเงินนรวม
เฉพาะกิจจการ
งบกำรเงิ
รวม
เฉพำะกิ
กำร
15
1
2
1
1

19.4 อื่น ๆ
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดจ่ ำ ยทั ง้ หมดของสั ญ ญำเช่ ำ ส ำหรั บ ปี 2563 จ ำนวน 54 ล้ ำนบำท (เฉพำะ
บริ ษัทฯ: 15 ล้ ำนบำท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ ำยของสัญญำเช่ ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำซึ่งสินทรั พย์ อ้ ำงอิง
มีมลู ค่ำต่ำ นอกจำกนี ้กลุม่ บริ ษัทมีรำยกำรที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึ ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี ้สินตำมสัญญำ
เช่ำจำนวน 11 ล้ ำนบำท (2019: 29 ล้ ำนบำท) (เฉพำะบริ ษัทฯ: ไม่มี (2019: 2 ล้ ำนบำท))

40

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

193

20.

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
จ ำนวนเงิ น ส ำรองผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนั ก งำนซึ่ ง เป็ นเงิ น ชดเชยพนั ก งำนเมื่ อ ออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม

งบกำรเงินรวม
2562
2563
2562
86
52
2563

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน:
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ต้นทุนบริกำรในอดีตและผลขำดทุนที่เกิดขึน้
จำกกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
ส่วนที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ท่จี ่ำยในระหว่ำงปี
โอนย้ำยพนักงำนระหว่ำงบริษัทในกลุม่
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่ล้วำย:นบำท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบกำรเงิ
นเฉพำะ
กิจกำร
2563
2562
2563
2562
42
22

9
2

10
3

4
1

3
1

28

29

6

15

15
(15)
(42)
(5)
78

1
5
6
(20)
86

5
(8)
(11)
(11)
28

1
2
3
(10)
5
42

ในปี 2562 กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก หนี ้สิ น ส ำรองผลประโยชน์ร ะยะยำวของพนั ก งำนเพิ่ ม ขึ ้น 18 ล้ ำ นบำท
(เฉพำะของบริษัทฯ: 8 ล้ำนบำท) จำกกำรกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงำน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี 2562
กลุ่ ม บริ ษั ท คำดว่ ำ จะไม่ มี ก ำรจ่ ำ ยช ำระผลประโยชน์ ร ะยะยำวของพนั ก งำนภำยในหนึ่ ง ปี ข้ ำ งหน้ ำ
(2562: 2 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ
กลุม่ บริษัทประมำณ 16 ปี (2562: 17 ปี )
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: (หน่
ร้ อวยละต่
อปี )อปี)
ย: ร้อยละต่
งบการเงิ
นรวม/งบการเงิ
นเฉพาะกิจจกำร
การ
งบกำรเงิ
นรวม/งบกำรเงิ
นเฉพำะกิ

25632563

2562
2562

อัตรำคิดลด

1.90

3.25

อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน

5.25

5.25

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อกำรเพิ่มขึน้ (ลดลง) ของมูลค่ำปั จจุบัน ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนสรุปได้ ดงั นี ้

อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ ้น 50 เบซิสพอยท์
ลดลง 50 เบซิสพอยท์
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ ้น 100 เบซิสพอยท์
ลดลง 100 เบซิสพอยท์
21.

งบการเงิ
นรวม
งบกำรเงิ
นรวม
2563
2562
2563
2562

ย: ล้านบาท)
(หน่วย: (หน่
ล้ ำวนบำท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจจกำร
การ
งบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
2563
2562
2563
2562

(6)
8

(6)
7

(2)
3

(3)
4

14
(12)

15
(13)

5
(4)

8
(7)

ทุนเรือนหุ้น
จจ�ำนวน
น
ำนวน
ทุนทุออก
จ�ำหน่
ายำย
สามัญญ
หุหุ้ นน้ สำมั
ออกจ
ำหน่
และช�ำระ
(มูลค่าหุน้ ละ
(มูล0.1ค่ำบาท)
หุ้นละ เต็และช
มมูลค่ำระ
าแล้ว
0.1 บำท) เต็มมูลค่ำแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 บริษัทฯ ได้ จดั สรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจำกกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครัง้ สุดท้ ำย
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

นเกินน
ส่ส่ววนเกิ
มูลค่า
มูหุลน้ ค่สามั
ำหุ้นญ
สำมัญ

ดทะเบียยนกั
นบ
วัวันนทีที่จจ่ ดทะเบี
กระทรวงพาณิ
กับกระทรวง ชย์
พำณิชย์

(หุ้น)
(บำท)
(บำท)
3,471,029,658 347,102,966 3,632,950,329

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

24,380
2,438
57,634 22 ตุลำคม 2562
3,471,054,038 347,105,404 3,633,007,963

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,471,054,038 347,105,404 3,633,007,963
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เมื่อวัน ที่ 10 สิ ง หำคม 2563 ที่ ป ระชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริ ษัท ฯ มีมติ ใ ห้ ล ดทุนจดทะเบียน
จำนวน 139 ล้ ำนบำท จำก 486,299,998 บำท (หุ้นสำมัญ 4,862,999,975 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.1 บำท)
เป็ น 347,105,404 บำท (หุ้นสำมัญ 3,471,054,038 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.1 บำท) โดยกำรตัดหุ้นสำมัญ
ที่ยงั ไม่ได้ ออกจำหน่ำยจำนวน 1,391,945,937 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.1 บำท ที่ได้ สำรองไว้ เพื่อรองรับกำร
ใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ (MONO-W1) ซึ่ ง ครบก ำหนดอำยุ ใ นวัน ที่
17 ตุลำคม 2562 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2563
22.

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้ บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้ วยยอดขำดทุนสะสม
ยกมำ (ถ้ ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำย
ดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยไว้ ครบถ้ วนแล้ ว

23.

รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบกำรเงิ
นรวม
2563
2562
2563
2562

ประเภทของสินค้ ำหรือบริ กำร
บริ กำรโฆษณำ
บริ กำรสมัครสมำชิกรับข้ อมูลข่ำวสำรและบันเทิง
บริ กำรข้ อมูล
รวมรำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
24.

1,784
136
230
2,150

41
53
42
136

80
97
14
191

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืม
ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ยของหนี ้สินจำกสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ยของต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้
ใช้ คลื่นควำมถี่ค้ำงจ่ำย
รวม

196

1,215
241
189
1,645

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562

รายงานประจ�ำปี 2563

งบการเงินรวม
งบกำรเงิ
นรวม
2563
2562
2563
2562
103
92
2
3

15
120

15
110

ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่ล้วำย:นบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงิ
นเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
4
3
-

4

3
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25.

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี ้

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
63
139
23
58
15
29
2
9
15
34

งบการเงินรวม

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่นื ของพนักงำน
ต้นทุนกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย
ค่ำสำธำรณูปโภค
26.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2563
2562
355
547
3
9
1,380
1,243
156
269
150
76

ภำษีเงินได้
งบการเงินรวม

งบกำรเงินรวม
2562
2563
2562

2563

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่ำย ตัดจ่ำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ทแี่ สดงอยู่ในส่วนของกำไร
หรือขำดทุน

ย: ล้านบาท)
(หน่วย: (หน่
ล้ำวนบำท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบกำรเงิ
นเฉพำะ
กิจกำร
2563
2562
2563
2562

2
15

1
1

2

-

(65)

(55)

(1)

-

(48)

(53)

1

-

จำนวนภำษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สรุปได้ดงั นี ้
ย: ล้านบาท)
(หน่วย: (หน่
ล้ำวนบำท)
งบกำรเงิ
นเฉพำะ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
กิจกำร

งบการเงินรวม
2563

งบกำรเงินรวม
2562

2563

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

2562

-

(2)

2563

2563

2562

2562

1

(1)
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงขำดทุนทำงบัญชีกบั ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้ นิติบคุ คล
อัตรำภำษีเงินได้ นิติบคุ คล (ร้ อยละ)
ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้ นิติบคุ คลคูณอัตรำภำษี
ภำษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำย ตัดจ่ำย
ขำดทุนทำงภำษีที่ถกู ใช้ ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคยรับรู้
เป็ นสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และขำดทุนทำงภำษีที่รับรู้ในอดีต
ผลกระทบจำกรำยกำรตัดบัญชีในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้ จ่ำยต้ องห้ ำม
ค่ำใช้ จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้ เพิ่มขึ ้น
ขำดทุนทำงภำษีสำหรับปี ที่ไม่ได้ บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภำษี
เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีสำหรับปี ก่อนที่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภำษี
เงินได้ รอกำรตัดบัญชีในระหว่ำงปี
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกี่ยวข้ องกับกำรยกเว้ นค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตที่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัด
บัญชี (หมำยเหตุ 13)
ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
2563
2562
(710)
(669)

ย: ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่
ล้ ำวนบำท)
งบกำรเงิ
นเฉพำะจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
กิจกำร
2563
2562
2563
2562
(167)
(114)

20
(142)
15

20
(134)
1

20
(33)
2

20
(23)
-

(3)

(3)

(1)

-

(144)
(93)

23
40

-

-

1
(3)

(3)

-

-

322

34

34

23

(1)

-

(1)

-

(48)

(11)
(53)

1

-

อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนของบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศ คือ ร้ อยละ 16.5 ถึง 25
(2562: ร้ อยละ 16.5 ถึง 25)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีประกอบด้ วยรำยกำร
ดังต่อไปนี ้
(หน่ล้วำย:นบำท)
ล้านบาท)
(หน่วย:

งบกำรเงิ
รวม
งบการเงินรวม
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
งบก
ำไรขำดทุ
งบแสดงฐานะการเงินน
งบก�
ำไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจ
่ 31ธัธันนวำคม
วาคม
ส�ำหรั
สนิ้ ดสุวัดนวัทีน่ ที31
่ 31ธัธันนวำคม
วาคม
ณณวันวัทีนที่ 31
สำหรั
บปีบสิปี้นสุ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ (หนีส้ นิ ) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
อื่น ๆ
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
โดยได้ แสดงไว้ เป็ นรำยกำร:
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

7
144
12
198
-

4
161
11
119
-

361

295

364
(3)
361

301
(6)
295

2
(17)
2
79
-

12
138
4
(96)
(1)

66

57

(หน่ล้วำย:นบำท)
ล้านบาท)
(หน่วย:

งบกำรเงิ
กำร
งบการเงินเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
งบก
ำไรขำดทุ
งบแสดงฐานะการเงินน
งบก�
ำไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจ
่ 31ธัธันนวำคม
วาคม
ส�ำหรั
สนิ้ ดสุวัดนวัทีน่ ที31
่ 31ธัธันนวำคม
วาคม
ณณวันวัทีนที่ 31
สำหรั
บปีบสิปี้นสุ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ (หนีส้ นิ ) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

6
8

14

(1)
6
8

1
-

1
-

1

1

13
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ำยกำรผลแตกต่ ำ งชั่ ว ครำวที่ ใ ช้หั ก ภำษี แ ละขำดทุ น ทำงภำษี
ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ใ ช้จ ำนวน 866 ล้ำ นบำท (2562: 996 ล้ำ นบำท) (เฉพำะของบริ ษั ท ฯ: 93 ล้ำ นบำท (2562: 124
ล้ำนบำท)) ที่กลุม่ บริษัทไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกกลุม่ บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กลุ่มบริษัทอำจไม่มีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษี มำใช้
ประโยชน์ได้
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั ไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 805 ล้ำนบำท ซึ่งจะทยอยสิน้ สุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยใน
ปี 2568
27.

ขำดทุนต่อหุ้น
ขำดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยหำรขำดทุนสำหรับปี ท่ีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
กำไรต่อหุน้ ปรับลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ท่เี ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก
ของหุน้ สำมัญที่บริษัทฯ อำจต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดทัง้ สิน้ ให้เป็ นหุน้ สำมัญ โดยสมมติว่ำ
ได้มีกำรแปลงเป็ นหุน้ สำมัญ ณ วันต้นปี
ขำดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี ้

ขำดทุนส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (ล้ำนบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (ล้ำนหุน้ )
ขำดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (บำท)

งบการเงิ
รวม
งบกำรเงิ
นนรวม
2563
2562
2563
2562
(661)
(616)
3,471
3,471
(0.19)
(0.18)

งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจการ
งบกำรเงิ
กำร
2563
2562
2563
2562
(168)
(114)
3,471
3,471
(0.05)
(0.03)

เนื่ อ งจำกใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้ น สำมั ญ มี ผ ลท ำให้ ข ำดทุ น ต่ อ หุ้ น ส ำหรั บ ปี ลดลง (ปรั บ เพิ่ ม )
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่แสดงกำไรต่อหุน้ ปรับลด
28.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3
ถึงร้อยละ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหำรโดยบริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด และ
จะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนัน้ ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุม่ บริษัท ในระหว่ำงปี 2563
กลุม่ บริษัทรับรูเ้ งินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 12 ล้ำนบำท (2562: 19 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริษัทฯ: 4
ล้ำนบำท (2562: 6 ล้ำนบำท))
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29.

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
ข้อ มูล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี ้ส อดคล้อ งกั บ รำยงำนภำยในที่ ผู้มี อ ำนำจตัด สิ น ใจสูง สุด ด้ำ นกำร
ดำเนินงำนได้รบั และสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนัน้ รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนินงำน และ
สินทรัพย์ท่แี สดงอยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลรำยได้และกำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำนของกลุม่ บริษัทสำหรับปี มีดงั ต่อไปนี ้

ธุรกิจสือ่

ธุรกิจสื่อ
2562
2563
2562
2563

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ทงั้ สิน้
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
ตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
ให้บริกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
และค่ำใช้จำ่ ยอื่น
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงิน
รำยได้ภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี

ธุธุรรกิกิจจ
ให้บริการข้อมูล
และความบั
ให้
บริกำรข้อนมูเทิลง

และควำมบันเทิง
2563
2562
2563
2562

1,456
1,456

1,919
1,919

189
145
334

231
675
906

149

495

(234)

(308)

รำยกำรปรั
รายการปรับบปรุ
ปรุงง
และตัดรายการ
และตั
ดรำยกำร
ระหว่
างกัน
ระหว่ำงกัน
2563
2562
2563
2562
(145)
(145)

(675)
(675)

ล้านบาท)
(หน่ว(หน่
ย: ล้วย:ำนบำท)

งบการเงินรวม

งบกำรเงินรวม
2562
2563
2562
2563

1,645
1,645

2,150
2,150

(85)

187

48

34

(163)

(282)

(389)

(499)

(120)
48
(661)

1
(110)
53
(616)

กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 1 รำย ซึ่งมำจำกธุรกิจสื่อ (2562: 2 รำย ซึ่งมำจำกธุรกิจสื่อและ
ธุรกิจให้บริกำรข้อมูลและควำมบันเทิง)
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30.

ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้

30.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงิน 708 ล้ำนบำท (2562:
660 ล้ำนบำท) ที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
30.2 กำรคำ้ ประกัน
ก)

บริษัทฯ คำ้ ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำกธนำคำรให้แก่บริษัทย่อย (ไม่รวมกำรคำ้ ประกัน
วงเงินหนังสือคำ้ ประกันตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 30.2 ค) เป็ นจำนวนรวม
2,153 ล้ำนบำท (2562: 1,775 ล้ำนบำท)

ข)

บริษัทย่อยคำ้ ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำกธนำคำรให้แก่บริษัทฯ ในวงเงิน 35 ล้ำนบำท
(2562: 35 ล้ำนบำท)

ค)

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 กลุ่ม บริ ษั ท มี ห นัง สื อ ค ้ำ ประกั น ซึ่ ง ออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่ม บริ ษัท
เพื่อคำ้ ประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำเหลืออยู่เป็ นจำนวน 235 ล้ำนบำท และ 13 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
(2562: 237 ล้ำนบำท และ 6 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพำะบริษัทฯ: 3 ล้ำนบำท (2562: 3 ล้ำนบำท))
หนังสือคำ้ ประกันดังกล่ำวคำ้ ประกันโดยกลุม่ บริษัทและเงินฝำกออมทรัพย์ของกลุม่ บริษัท

30.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำรที่จะต้องจ่ำยชำระในอนำคตจำนวน
190 ล้ำนบำท อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตัง้ แต่ 1 ถึง 8 ปี
31.

เครื่องมือทำงกำรเงิน

31.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ลูกหนีก้ ำรค้ำและ
ลูกหนีอ้ ่ืน รำยได้คำ้ งรับ เงินให้กู้ยืม เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ่ืน และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี ้
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ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้กำรค้ ำและเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุด
ที่กลุม่ บริ ษัทอำจต้ องสูญเสียจำกกำรให้ สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กลุ่ ม บริ ษั ท บริ ห ำรควำมเสี่ ย งโดยใช้ น โยบำยและขั น้ ตอนในกำรควบคุ ม กำรให้ สิ น เชื่ อ อย่ ำ งเหมำะสม
จึ งไม่ค ำดว่ ำจะเกิ ด ผลขำดทุน ทำงกำรเงิ น ที่ มีส ำระส ำคัญ นอกจำกนี ก้ ลุ่มบริ ษัท มีก ำรติดตำมยอดคงค้ ำง
ของลูกหนี ้กำรค้ ำและเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกลุ่มบริ ษัทมีลกู ค้ ำ รำย
ใหญ่จำนวนน้ อยรำย และอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ทำให้ กลุ่มบริ ษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว ของ
ลูกหนี ้
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษัทพิจำรณำผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นโดยพิจำรณำจำก
อำยุ ห นี ค้ งค้ ำงนั บ จำกวั น ที่ ถึ ง ก ำหนดช ำระส ำหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ ำที่ มี รู ป แบบของควำมเสี่ ย งด้ ำนเครดิ ต
ที่คล้ ำยคลึงกัน หรื อจำกประมำณกำรกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษัทคำดว่ำจะได้ รับชำระ และคิดลดด้ วยอัตรำ
ดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วำมเสี่ ย งจำกอั ต รำดอกเบี ย้ ที่ ส ำคั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ให้ ก้ ู ยื ม และเงิ น กู้ ยื ม สิ น ทรั พ ย์
และหนี ส้ ิ น ทำงกำรเงิ น ส่ ว นใหญ่ มี อั ต รำดอกเบี ย้ ที่ ป รั บ ขึ น้ ลงตำมอั ต รำตลำด หรื อ มี อั ต รำดอกเบี ย้ คงที่
ซึง่ ใกล้ เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
กำรที่อตั รำดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมที่มีอตั รำดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตำมอัตรำตลำดเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงร้ อยละ 0.25 โดย
ใช้ สมมติฐำนว่ำ จำนวนเงินต้ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของกลุม่ บริ ษัท และตัวแปรอื่นทังหมดคงที
้
่ตลอดหนึ่ง
ปี มีผลทำให้ กำไรก่อนภำษี สำหรับปี ของกลุ่มบริ ษัทลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น 4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ข้ อมูลนี ้ไม่ใช่
กำรคำดกำรณ์หรื อพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคตแต่อย่ำงใด
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื ้อหรื อขำยสินค้ ำและบริ กำร และ
กู้ยืมหรื อให้ ก้ ยู ืมเงินเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษัทจะทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำเป็ น
ครัง้ ครำว ซึง่ ส่วนใหญ่มีอำยุสญ
ั ญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
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กลุม่ บริ ษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี ้
สกุลเงิน
สกุลเงิน

จัต
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

สกุลเงิน
สกุลเงิน

จัต

งบกำรเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
นทรัพพย์ย์ททำงกำรเงิ
างการเงินน
ทางการเงินน
สินสิทรั
หนีหนี้สิส้ นนิ ทำงกำรเงิ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ล้
า
น)
(ล้
า
น)
(ล้
า
น)
(ล้
น)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำาน)
11
4
5
6
6

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2563
2562
2563
2562
(บาทต่
อหน่ววยเงิ
ยเงินนตรำต่
ตราต่าำงประเทศ)
(บำทต่
อหน่
งประเทศ)
0.0228
0.0203
31.2937
30.1540

งบกำรเงิ
กำร
งบการเงินนเฉพำะกิ
เฉพาะกิจจการ
นทรัพพย์ย์ททำงกำรเงิ
างการเงินน
ทางการเงินน
สินสิทรั
หนีหนี้สิส้ นนิ ทำงกำรเงิ
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(ล้
า
น)
(ล้
า
น)
(ล้
า
น)
(ล้
น)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำาน)
11
4
5
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2563
2562
2563
2562
(บาทต่
อหน่ววยเงิ
ยเงินนตรำต่
ตราต่าำงประเทศ)
(บำทต่
อหน่
งประเทศ)
0.0228
0.0203

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่

กำรที่อตั รำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงร้ อยละ 5 โดยกำหนดให้ ตวั แปรอื่นทังหมดคงที
้
่ มี
ผลต่อมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทำให้ กำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริ ษัท
ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น 1 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ: 1 ล้ ำนบำท) ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทไม่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำ งประเทศสกุลเงินอื่น และข้ อมูลนี ้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรื อ
พยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคตแต่อย่ำงใด
ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่ อง
กลุ่มบริ ษัทบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องโดยกำรใช้ เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม และสัญญำเช่ำ โดยกลุ่ม
บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ และมีควำมสำมำรถในกำรขอขยำย
ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืนหนี ้สินที่จะครบกำหนดภำยใน 12 เดือนออกไป
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รำยละเอี ย ดกำรครบก ำหนดช ำระของหนี ส้ ิ น ทำงกำรเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563
ซึง่ พิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้

ไม่เกิ1 นปี 1 ปี
497
136
307

งบการเงินนรวม
งบกำรเงิ
รวม
1-5 ปีปี
1-5
1,570

234
18
1,192

10
1,580

ไม่เกิน

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะยำว
ต้ นทุนกำรได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่
และดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

ล้านบาท)
(หน่วย:(หน่ล้วำย:นบำท)

รวม
รวม

497
136
1,877
234
28
2,772

ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 หนี ส้ ิ น ทำงกำรเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท จ ำนวน 235 ล้ ำ นบำท มี ก ำหนดช ำระคื น
เมื่อทวงถำม และหนี ้สินทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ จำนวน 181 ล้ ำนบำท มีกำหนดชำระคืนภำยในหนึ่งปี
31.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรื อมีอตั รำดอกเบี ้ยใกล้ เคียง
กับอัตรำดอกเบี ้ยในตลำด กลุม่ บริ ษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้ เคียงกับมูลค่ำตำม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
32.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษัท คือ กำรจัดให้ มีซึ่งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท และเสริ มสร้ ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 กลุ่มบริ ษัทมีอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุนเท่ำกับ 2.27 :1 (2562: 1.26:1) และเฉพำะบริ ษัทฯ เท่ำกับ 0.05:1
(2562: 0.07:1)

33.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 34.7
ล้ ำนบำท จำก 347,105,404 บำท (หุ้ นสำมั ญ 3,471,054,038 หุ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ นละ 0.1 บำท) เป็ น
381,805,404 บำท (หุ้นสำมัญ 3,818,054,038 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.1 บำท) โดยกำรออกและจัดสรรหุ้น
สำมัญ เพิ่ มทุน จ ำนวนไม่เกิน 347 ล้ ำนหุ้น มูล ค่ ำที่ ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.1 บำท แบบมอบอำนำจทั่วไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้ องไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจกำร
ที่เกี่ยวข้ องกัน

34.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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