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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 นับเป็น
ช่วงเวลาแห่งการปรับตัวของกลุ่มบริษัท โมโน เน็กซ ์
เพื่อตอบรบัความทา้ทายจากการวิกฤตการณโ์ควิดที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย 
การปรบัโครงสรา้งองคก์รในชว่งตน้ปี พ.ศ. 2563 ส่งผล
ใหบ้ริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายบางส่วนลงได ้นับเป็น
การปรับเปล่ียนที่สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ตลอดปี พ .ศ. 2564 อีกทั้งการด าเนินนโยบายทาง
การตลาดที่รัดกุม และการสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจ ยังเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้บริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดท้่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดที่ เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและมีความ       
ไม่แน่นอน 

ในช่วงปีที่ผ่านมา ธุรกิจฟรีทีวีช่อง MONO29 ยงัคงเป็น
ธุรกิจที่ท  ารายไดสู้งสุดของกลุ่มบริษัท แมจ้ะมีรายได้
ลดลงจากโฆษณาที่หดหายในภาวะเศรษฐกิจซบเซา 
แต่ MonoMax ซึ่งเป็นธุรกิจ Online Movie Streaming 
และเป็นธุรกิจดาวรุ่งของกลุ่มบริษัทนั้นมีการเติบโต
อย่างเต็มที่ อนัเป็นผลจากการผนึกก าลงัทางธุรกิจกับ 
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด ์จ ากัด (มหาชน) หรือ 
3BB ในการให้บริการ 3BB GIGATV ซึ่งมี  แพ็กเก็จ 
MonoMax เป็นบริการเสริมรวมอยู่  ทั้งนี ้ นอกจาก
จดุเด่นดา้นหนงัและซีรีสท์ี่พากยเ์สียงภาษาไทยทัง้หมด 
MonoMax ยังมีคอนเทนตจ์ีนยอดนิยมที่ไดร้ับเรตติง้    
ดีที่สดุในไทยดว้ย  
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และจากการท่ีบรษิัทมีช่องทางน าเสนอความบนัเทิงผ่านหนา้จอทัง้ทาง TV และ SVOD ท าใหบ้รษิัทวางแผนท่ีจะผลิตหนงั

และซีรีสใ์นรูปแบบ Original Content เพิ่มขึน้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจและสรา้งการเติบโตที่ยั่งยืน ดา้นธุรกิจ 

29Shopping ซึ่งเป็นธุรกิจที่ค่อย ๆ ท ารายไดเ้พิ่มขึน้นัน้ บริษัทก็มีแผนร่วมมือกับ 3BB และเอเจนซี่จากต่างประเทศใน

การพฒันาโฮมชอ้ปป้ิงรูปแบบใหม่ผ่านหนา้จอดว้ยเทคโนโลยีน าสมยั เพื่อมอบประสบการณช์อ้ปป้ิงที่แปลกใหม่แก่ผูช้ม

ในอนาคต 

นอกเหนือจากการใหค้วามส าคญักบัแผนการด าเนินธุรกิจแลว้ บริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดย

ในปี พ.ศ. 2564 บรษิัทไดร้บัผลประเมินดา้นการก ากบัดแูลกิจการ โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ในระดบั “ดีเลิศ” ติดต่อกนัเป็น  ปีที่ 7 ทัง้ยงัไดค้ะแนนเต็มในการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 

ซึ่งในปีที่ผ่านมาเป็นการจัดประชุมแบบ e-Meeting เพื่อให้สอดคลอ้งกับมาตรการเวน้ระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 นอกจากนี ้บริษัทยังเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริตเป็นสมัยที่ 2    โดยในปี พ.ศ. 2564 นี ้บริษัทไดเ้ตรียมการเพื่อต่ออายุสมาชิกเป็นสมัยที่ 3 ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2565 

รวมทั้งไดจ้ัดอบรมพนักงานในกลุ่มบริษัทใหท้ราบถึงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เพื่อเตรียมน ามา

ปฏิบตัิอย่างจรงิจงัในช่วงกลางปีนี ้

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทได้มีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรม

สรา้งสรรคส์งัคม อาทิ การปลกูป่าชายเลนใน “โครงการฟ้ืนฟูป่าชายเลน สรา้งรายได ้ช่วยชุมชน” โดยมลูนิธิสถาบนัราช

พฤกษ์ การมอบขวดพลาสติกใส PET เพื่อน าไปอัปไซเคิลเป็นเสน้ใยทอผ้าตัดเป็นชุดพีพีอี (PPE) ช่วยเหลือบุคลากร

ทางการแพทยใ์น “โครงการ MONO NEXT รวมใจ แยกขวดช่วยหมอ” รวมทัง้มีบทบาทในการบรจิาคส่ิงของเพื่อชว่ยเหลือ

ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากวิกฤตโควิด-19 และผูป้ระสบอทุกภยัในหลายพืน้ท่ี  

   ในนามของคณะกรรมการบรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) ดิฉนัใครข่อขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ 

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน ที่ใหค้วามเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทดว้ยดีเสมอมา กลุ่ม

ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกท่าน ต่างมุ่งมั่นผลิตผลงานและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ท่านผู้

ถือหุน้ในระยะเวลาอนัใกล ้พรอ้มทัง้เป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสรรคส์งัคมที่ดีงามสืบไป 

 

 

นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต 

ประธานกรรมการ 
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ปี พ.ศ. 2564 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด 
(มหาชน) ตอ้งเผชิญกับปัจจยัความทา้ทายหลายประการ 
ทั้งเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจากวิกฤตโควิด -19  ที่ท าให้
ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลงอย่างมาก บริษัทไดป้รบัตวัเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง  ดว้ยการควบคุมค่าใชจ้่ายทาง
การตลาดอย่างรดักมุและเพิ่มช่องทางสรา้งรายไดผ่้านการ
ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจมาชดเชยกบัรายไดส่้วนอื่นที่
ลดลง นอกจากนี ้ยงัวางแผนเสริมสรา้งความแข็งแกร่งให้
ธุรกิจดว้ยการสรา้งคอนเทนตใ์หม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ระยะยาว แมใ้นปีที่ผ่านมา บริษัทจะไดร้บัผลกระทบจาก
การระบาดของ  โควิด-19  ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว      
ทั่วโลกและส่งผลให้รายได้ไม่เติบโตตามที่คาดการณ์        
แต่รายไดจ้ากธุรกิจ Online Movie Streaming กลบัเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการ work from 
home อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสส่ีของปี 2564 สถานการณ์
การแพร่ระบาดในประเทศมีแนวโน้มดีขึน้ จึงมองเห็น
โอกาสที่รายไดจ้ะกลบัมาเติบโตอีกครัง้ในอนาคตอนัใกล ้

ส าหรับผลการด า เนินงานใน ปี  พ.ศ.  2564 ทีวีช่ อง 
MONO29 ยังคงครองใจผู้ชมไว้ไดโ้ดยรักษาเรตติง้อยู่ที่
อันดับ 3 นอกจากความนิยมในหนงัและซีรีสต์่างประเทศ
ทางช่องยังไดเ้สริมความแข็งแกร่งให้คอนเทนตด์ว้ยการ
ปรบัปรุงรายการข่าวทัง้ดา้นผงัรายการ พิธีกร และรูปแบบ
การน าเสนอ กระทั่งมีเรตติง้ดีขึน้เรื่อย ๆ รวมทัง้ยงัไดจ้ดัท า
รายการวาไรตี ้เพื่อส่งเสริมกลยุทธในองค์กรทั้งธุรกิจ 
Streaming และโฮมชอ้ปป้ิง  
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โดยที่ธุรกิจดูหนังออนไลน์แบบสมัครสมาชิก MonoMax มีการเติบโตที่เห็นได้ชัดจากการจับมือร่วมกับ 3BB จาก
ใหบ้ริการแพ็คเก็จ 3BB GIGATV บน 3BB SET-TOP BOX ท าใหก้ารเขา้ถึงผูช้มกวา้งขวางขึน้และใชง้านสะดวกขึน้ผ่าน
รีโมทคอนโทรล ในปัจจุบนั MonoMax มีคอนเทนตม์ากกว่า 3,000 เรื่อง โดยเป็นคอนเทนตท์ี่คดัสรรมาจากทั่วโลกและ
น าเสนอผูช้มชาวไทยดว้ยเสียงพากยไ์ทยที่มีคณุภาพ การท่ีมีคอนเทนตค์ณุภาพจ านวนเพิ่มขึน้ท าใหบ้รษิัทสามารถรกัษา
ฐานลูกคา้ไวไ้ดท้่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ให้บริการสตรีมมิ่งหลายๆ ราย ทั้งนี ้MonoMax คาดการณว์่าจะ
สามารถเพิ่มยอดสมาชิกไดถ้ึง 1 ลา้นรายในปีหนา้ นอกจากคอนเทนตจ์ากต่างประเทศแลว้บริษัทมีกลยุทธเรื่องพฒันา
คอนเทนตข์องตนเอง  โดยการตอ้นรบับคุลากรที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมโทรทศันม์าร่วมผลิตคอนเทนตแ์บบ 
exclusive content เพื่อใหค้อนเทนตด์งักล่าวจะกลายมาเป็น signature บนแพลตฟอรม์ที่หลากหลายภายในบรษิัทเอง 
สรา้งการจดจ าแบรนด ์รวมถึงสามารถเป็นช่องทางเพิ่มรายไดด้ว้ยการขายยงัต่างประเทศอีกดว้ย 

ดา้นธุรกิจอื่นๆ บรษิัทไดร้บัผลกระทบจากการงดจดัอีเวนตท์ี่มีการรวมตวักนัของคนหมู่มาก อย่างไรก็ดี ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง 
29Shopping ซึ่งเป็นธุรกิจยังคงเติบโตไปได ้โดยบริษัทใหค้วามสนใจเทคโนโลยี “Web 3.0” และ “Addressable TV” 
(ทีวีที่สามารถระบุเป้าหมายผู้ชมได้)  โดยเมื่อท างานร่วมกับ set-top box บางรุ่นแลว้ จะสามารถแสดงโฆษณาตรง
เป้าหมาย อา้งอิงกบัการระบส่ิุงที่ตอ้งการ พฤติกรรม และสมัพนัธก์ับภมูิภาคที่อยู่อาศยั 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบรษิัทยึดมั่นในหลกัธรรมภิบาลและการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใส บริษัทเป็นสมาชิกโครงการ
แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ และไดร้บัการประเมินการก ากบัดแูลกิจการในระดบัสงูสดุทุกปี 
และในปีนี ้บรษิัทไดย้กระดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้นความยั่งยืนโดยน าเสนอในรูปแบบ One Report เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยด์ว้ย ไม่เพียงยึดมั่นในหลักจริยธรรม           
บรษิัทยงัใหค้ณุค่ากบัการตอบแทนสงัคม ดว้ยการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อก าลงัใจใหก้ลุ่มบคุคลต่าง ๆ ผ่านการบรจิาค
ส่ิงของเพื่อบรรเทาความเดือนรอ้นจากภาวะโรคระบาด อาทิ การมอบหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยให้แก่
โรงพยาบาลใน    โครงการ   “MASK FOR LIFE”   การมอบเจลแอลกอฮอลแ์ละอปุกรณป์้องกันการติดเชือ้เพื่อช่วยเหลือ
ผูพ้ิการทางสายตา การมอบขา้วสารและอาหารแหง้ใหก้บัคนไรท้ี่พึ่งในโครงการ “RICE FOR LIFE ใหข้า้วต่อชีวิต” 

ในนามของคณะผูบ้ริหารและพนกังานบริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจรงิใจต่อท่าน          
ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ บรษิัทคู่คา้ สถาบนัการเงิน รวมทัง้พนัธมิตรทกุภาคส่วน ส าหรบัความไวว้างใจและความเชื่อมั่นท่ีมอบให้       
กลุ่มบริษัทตลอดมา    และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัการสนบัสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งการเติบโตของ
ผลก าไรและน าพาใหบ้รษิัทกา้วไปขา้งหนา้อย่างมั่นคงแมต้อ้งเผชิญกบัสถานการณท์ี่ทา้ทายก็ตาม 

 

 

นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุ และอตัราส่วนทางการเงินท่ีส  าคญั 3 ปีท่ีผ่านมา สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
 

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม  

 2564 2563 2562 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)    
   สินทรพัยร์วม 4,457.49 4,406.09 4,542.78 
   หนีส้ินรวม 3,059.73 3,053.43 2,531.09 
   ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 1,397.76 1,352.66 2,011.69 
    
งบก าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)    
   รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 2,167.72 1,644.65 2,150.39 
   รายไดร้วม 2,191.34 1,692.28 2,183.75 
   ก าไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงาน 71.10 (589.39) (560.02) 
   ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 45.22 (661.49) (616.19) 
    
   ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.01 (0.19) (0.18) 
   จ านวนหุน้ถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (ลา้นหุน้)  3,471.05 3,471.05 3,471.05 
   จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ณ สิน้ปี (ลา้นหุน้)  3,471.05 3,471.05 3,471.05 
   ราคาพาร ์(บาทต่อหุน้) 0.10 0.10 0.10 
    

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 2564 2563 2562 

   อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 20.38 (5.14) 8.71 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 2.19 (38.73) (27.59) 

   อตัราก าไรสทุธิ (%) 2.06 (39.09) (28.22) 

   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 3.29 (39.32) (26.49) 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 1.02 (14.78) (11.96) 

   อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.19 2.26 1.26 
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ส่วนที ่1  l  การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2545  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ 50 ลา้นบาท โดย

นายพิชญ ์โพธารามิก ปัจจบุนัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท และบรษิัทไดเ้ปล่ียนชื่อจากบรษิัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563  

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ยงัคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้น าในการสร้างสรรคส์ื่อและข้อมูลความบันเทิง ชัน้น า

ของเมืองไทย โดยปัจจุบันมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร ์และซีรีส์ จากเดิมที่ด  าเนินธุรกิจอนั

หลากหลาย  ทัง้ ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ธุรกิจส่ืออินเทอรเ์น็ต ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ธุรกิจส่ือทีวี ธุรกิจส่ือวิทยุ 

ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร ์ธุรกิจกีฬาบาสเกตบอล ธุรกิจโชวบ์ิซ (การจดัการแสดงคอนเสิรต์) และธุรกิจท่องเที่ยว   ซึ่ง

ตัง้แต่ปลายปี  2562  เป็นตน้มา บรษิัทไดป้รบัโครงสรา้งครัง้ใหญ่  ใหค้วามส าคญักบัธุรกิจที่ยงัมีศกัยภาพเติบโตต่อไปใน

อนาคต ตดัธุรกิจในส่วนที่ไม่ท าก าไร และแสวงหาธุรกิจใหม่ที่จะสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ 

ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจสื่อทีวี  ตัง้แต่บริษัท  โมโน  บรอดคาซท ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยชนะการ

ประมลูใบอนญุาตการใหบ้รกิารโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชดัปกติ (SD)  ในปี 2557 บรษิัท

เปิดใหบ้รกิารสถานีโทรทศัน ์“โมโน ทเวนตีไ้นน”์  (MONO29)  ภายใตค้อนเซ็ปต ์ “ฟรีทีวีที่มี หนงัดี ซีรีสด์งั มากที่สดุ” จาก

การด าเนินธุรกิจมากว่า 8 ปี ที่ช่อง MONO29 น าเสนอคอนเทนตท์ี่มีคุณภาพระดบัโลก สดใหม่ และเข้าถึงลกูคา้ทุกกลุ่ม 

ผลกัดนัใหช้่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผูน้  าธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ ดว้ยความแข็งแกรง่ของช่อง MONO29  ในปี 2561 บรษิัท

จึงไดต้่อยอดพฒันาธุรกิจดา้นคอมเมิรซ์ รูปแบบ TV Home Shopping และ Online Shopping ภายใตช้ื่อ 29Shopping   

ในส่วนของธุรกิจส่ืออินเทอรเ์น็ต เดิมภายใตเ้ว็บไซต ์ MThai.com ไดป้รบัตวัเขา้สู่ยคุโซเชียลมีเดีย  ทีมคอนเทนตไ์ด้

พฒันาเป็นผูใ้หบ้ริการข่าวสารท่ีน่าเชื่อถือที่สดุผ่านเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร ์  อีกทัง้ ทีมการตลาดไดพ้ฒันาการด าเนินธุรกิจ

ใหบ้ริการวางแผนและสรา้งสรรคส่ื์อทางการตลาดแบบองคร์วม ใหก้ับธุรกิจในเครือ และพนัธมิตรท่ีเป็นเจา้ของสินคา้และ

บรกิารต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  ซึ่งตอบสนองการท าการตลาดแก่ลกูคา้ (Marketing Solution) แบบครบวงจร 

ส าหรบัธุรกิจภาพยนตร ์ ปัจจุบนับริษัทใหค้วามส าคญักับธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก ภายใต้

แบรนด ์ MonoMax มากยิ่งขึน้  ซึ่งน าเสนอภาพยนตรแ์ละซีรีสใ์นแบบท่ีลกูคา้ในประเทศชื่นชอบ ดว้ยโอกาสทางการตลาด

ที่เพิ่มขึน้จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมหันมารับชมแบบออนไลน์ และยอดสมาชิกเข้าใช้บริการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  

บรษิัทจึงมุ่งผลกัดนัใหเ้ป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกัต่อไปในอนาคต โดยการคดัสรรคอนเทนตแ์บบ Exclusive ที่สามารถรบัชมได้

ท่ีน่ีท่ีเดียว และการขายแบบผนวกเขา้กับบริการของพันธมิตร ในลักษณะพริวิเลจ ซึ่งใหเ้อกสิทธ์ิพิเศษในการรบัชมแก่

ลกูคา้ของพนัธมิตร  นอกจากนี ้ยงัด าเนินธุรกิจจดัหาภาพยนตรต์่างประเทศ และผลิตภาพยนตรไ์ทย ส าหรบัเขา้ฉายในโรง

ภาพยนตร ์โดยเนน้ภาพยนตรท์ี่ตรงกลุ่มลกูคา้ของบรษิัทมากยิ่งขึน้ 
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ดว้ยความเชี่ยวชาญดา้นคอนเทนตม์าอย่างยาวนานเกือบ 20 ปี  โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ จับมือเป็น

พันธมิตรกับ บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากัด หรือ ผู้ให้บริการ 3BB GIGATV ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 เป็นตน้มา โมโน เน็กซ ์ 

ไดเ้ขา้ด าเนินการเป็นผูจ้ัดหา ผลิตคอนเทนต ์และช่วยดูแลการตลาดดา้นคอนเทนตใ์หก้ับบริการกล่องรบัชมทีวี “3BB 

GIGATV” และบรกิารวิดีโอออนดีมานดผ่์านอินเทอรเ์น็ตของทาง 3BB 

 

1.1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน ์ 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นน าของ

เมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี และส่ือที่หลากหลาย  เพื่อตอบสนองทกุไลฟ์สไตลใ์นโลกดิจิตอล 

พนัธกิจ 

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ บริหารงานภายใตค้่านิยมหลักขององคก์ร ประกอบดว้ย  การท างานเป็นทีม  

ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ การเรียนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื่อง  โดยบรษิัทยึดถือปณิธาน ดงันี ้ : 

• คงความเชี่ยวชาญและความเป็นผูน้  าดา้นภาพยนตรแ์ละซีรีส ์ทัง้ไทยและต่างประเทศ ดว้ยการสรรหา

คอนเทนตค์วามบนัเทิงสดใหม่อย่างไม่จ ากดัเพื่อผูช้ม 

• มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจในทิศทางใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ โดยค านึงถึง

กระแสตอบรบัท่ีดีของตลาด ตลอดจนพฒันาและแสวงหาช่องทางธุรกิจอื่นๆ 

• ผสานส่ือที่หลากหลายดว้ยการเชื่อมโยงส่ือดิจิตอลผ่านทุกแพลตฟอรม์เขา้ดว้ยกัน เพื่อใหทุ้กหนา้จอของ

ผูช้มเขา้ถึงความบนัเทิงอย่างมีความสขุ 

• ปรับเปล่ียน MONO NEXT ให้เป็นองค์กรที่คล่องตัวและมุ่งไปข้างหน้า กับกระบวนการท างานและ

วฒันธรรมองคก์รภายใตก้ารท างานตามวิถี New Normal 

• MONO NEXT ยึดมั่นต่อการด าเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โปร่งใส ควบคู่ก ับผลประกอบการที่เติบโต           

อีกทัง้ค  านึงถึงสภาพแวดลอ้มในการท างานและชมุชนท่ีอยู่รอบดา้น 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ตัง้แต่ปี 2563 ที่บรษิัทไดป้รบัโครงสรา้งขององคก์รครัง้ใหญ่ เนน้ธรุกิจที่ก่อใหเ้กดิรายได ้บรหิารตน้ทนุและค่าใชจ้า่ย
ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการยา้ยที่ตัง้ส านกังานมายงั MONO29 STUDIO ถนนชยัพฤกษ์ ซึ่งบรษิัทเป็นเจา้ของ ปรบั
พืน้ท่ีส านกังานเป็นรูปแบบ Co - Working Space รองรบัการท างานลกัษณะ Mobile Office และ Work From Home ส่งผล
ใหบ้รษิัทลดภาระคา่ใชจ้า่ยไปไดม้าก อีกทัง้ พนกังานเองยงัสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการท างานในวิถี New Normal ได้
อย่างรวดเรว็ ตอบสนองต่อการท างานในชว่งสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ด  าเนินต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปี 2564 ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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ส าหรบัการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ช่อง MONO29  ซึ่งถือว่าเป็นผูน้  าคอนเทนตด์า้นภาพยนตร ์และ
ซีรีส ์ทั้งในและต่างประเทศ และมีการเติบโตของเรตติง้ อยู่ในอันดับที่ 3 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมดมาตัง้แต่ปี 2561 ทั้งนี ้
จากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของทุกธุรกิจ ส าหรบัส่ือทีวีก็ไดร้ับ
ผลกระทบจากการลดงบประมาณการซือ้โฆษณาของเจา้ของสินคา้และบริการเช่นเดียวกัน แต่ทางทีมบริหารยังคง
วางเป้าหมายในการน าเสนอคอนเทนตท์ี่มีคุณภาพ การท าการตลาดที่เหมาะสม การเจรจาและสรา้งความสัมพันธ์ที่
ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อรกัษาการเติบโตทางดา้นเรตติง้ และส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่  

ในขณะที่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูช้มหันมาเป็นรูปแบบออนไลนม์ากขึน้ ท าให้อีกหนึ่งธุรกิจของ
บริษัท คือ บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก MonoMax ไดร้ับผลตอบรับที่ดีจากตลาด  ซึ่งบริษัทได้
วางเป้าหมายของธุรกิจมุ่งเนน้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร ์และซีรีส ์เป็นหลัก   และวางเป้ายอดผู้
รบัชม MonoMax  1 ลา้นรายภายใน 3 ปี  โดยใชก้ลยุทธก์ารคดัสรรภาพยนตรแ์ละซีรีสท์ี่ตอบโจทยแ์ละตรงกับรสนิยม
ผูช้มชาวไทย ที่นิยมคอนเทนตเ์ขา้ใจง่ายมีกล่ินอายวฒันธรรมเอเชีย ดว้ยการเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกับ บริษัท ทรี บีบี 
ทีวี จ ากัด เสนอบริการวิดีโอสตรีมมิ่งร่วมกับแพ็กเกจอินเทอรเ์น็ตหลัก “3BB GIGATainment” ภายใตแ้นวคิด “หนงัฮติ 
ซีรีสด์งั ระดบัเวิลดค์ลาสบน HBO GO MONOMAX” และการใหบ้รกิารแอปพลิเคชนั MonoMax บนกล่อง 3BB GIGATV  
นอกจากนี ้   บรษิัทยงัเป็นผูจ้ดัหาคอนเทนตแ์ละการตลาดใหก้บักล่อง “3BB GIGATV” และเป็นเป็นผูค้วบคมุการผลิตและ
น าช่องไปออกอากาศเอง รวม 6 ช่อง อาทิ ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “โมโน ทเวนตีไ้นน ์พลสั” (Mono29 Plus) 

ทั้งนี  ้ การที่บริษัทเป็นผูจ้ัดหา และติดต่อจัดซือ้คอนเทนตใ์หก้ับ  3BB ยิ่งเป็นการเพิ่มประโยชนแ์ละอ านาจ

การต่อรองใหก้ับบริษัท ดว้ยกลยุทธ์การบริหารคอนเทนต ์(Content Leverage) แบบครบวงจร ทั้งดา้นการจัดซือ้ 

การผลิต การตลาด และการบริหารตน้ทุน  ท าให้คอนเทนตส์ามารถใชป้ระโยชนแ์ละสรา้งรายไดจ้ากหลายช่องทาง 

ทั ้งการฉายในโรงภาพยนตร ์ฉายผ่านช่อง MONO29 ผ่านแอปพลิเคช ัน  MonoMax หรือขายลิขสิทธิ ์ไปย ัง

ต่างประเทศ นอกจากนีย้ังสามารถให้บริการบนกล่อง “3BB GIGATV” เป็นการบริหารสิทธิ์จากส่วนธุรกิจตน้น า้ไป

ถึงการตลาด และการบริการถึงผู้บริโภคปลายน า้  
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วันที ่3 มีนาคม 2564 
 บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากัด ในเครือ โมโน เน็กซ์ 
ร่วมกับ ชอปป้ี (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
พิเศษส าหรับลูกค้าที่ช  าระค่าบริการดูหนังออนไลน์ 
“MONOMAX”  (โมโนแมกซ)์ ผ่านบตัรเครดิตกสิกรไทย    
ช้อปป้ี ทางหน้าเว็บ www.monomax.me จ่ายเพียง        
109 บาท สามารถดูหนังและซีรีส์แบบไม่อั้น นาน          
2 เดือน โดยสมาชิกบัตรจะได้คะแนน K Point x2       
ตามสิทธิประโยชนบ์ตัรฯจากยอดใชจ้่ายดงักล่าว  

 

วันที ่10 มีนาคม 2564  
โมโน เน็กซ์ คัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่  “THE NEXT STAR” เปิดโอกาสให้กับคนมีฝันได้เข้าสู่วงการบันเทิง  โดย                              
คณุธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายผลิตรายการ บรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) และ คณุบรรณสิทธ์ิ รกัวงษ์ 
ผูอ้  านวยการสถานีโทรทัศนช์่อง MONO29 และ คุณศิริ เหลืองสวัสดิ์ ร่วมคัดเลือกว่าท่ีดาวดวงใหม่ของ โมโน เน็กซ  ์                       
ณ STADIUM 29 ถนนชยัพฤกษ์ จงัหวดันนทบรุ ี

 

วันที ่5 พฤษภาคม 2564  
MONO จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้
จดัการประชมุตามมาตรการป้องกนัโรคโควดิ-19 กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวาระการ
ประชุมต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ซึ่งได้อนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทกุวาระ ณ STADIUM 29 
ถนนชยัพฤกษ์ จงัหวดันนทบรุ ี
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วันที ่15 มิถุนายน 2564  

บริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากัด ในเครือ โมโน เน็กซ ์รุกธุรกิจ 
“MARKETING SOLUTION” เป็นผูใ้หบ้รกิารออกแบบธุรกจิ
ออนไลนอ์ย่างครบวงจร ท าหนา้ที่สรา้งสรรคแ์ละเผยแพร่
คอนเทนต์ และเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการส่ือ
ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงออนกราวน์ในการจัดงาน      
อี เ วนต์ใ ห้กั บลูกค้า เ จ้า ของแบรนด์ต่ า งๆ  อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยไดร้บัความไวว้างใจจากกลุ่มลกูคา้ อาทิ 
ธนาคารออมสิน, การประปานครหลวง, กรุงเทพประกนัชีวิต, 
BSC COSEMETOGY, Nestle, กระทรวงต่างประเทศ , 
กสทช., กรมส่งเสรมิวฒันธรรม ฯลฯ  
 

23 กันยายน 2564  
คุณปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท 
โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) ไดร้ับเกียรติ จาก กรุ๊ปเอ็ม 
(ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทบริหารจัดการธุรกิจการลงทุน
ส่ือชั้นน าของโลก  ให้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในงาน
สัมมนาการตลาดดิจิทัลประจ าปี “GroupM FOCAL 
2021”  ใ น รู ป แ บ บ  Virtual Conference ใ น หั ว ข้ อ             
“The Future of TV Screen” ด้วยเนื ้อหาทิศทางของทีวี     
ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ให้กับบุคลากรทางด้านการ
ส่ือสารการตลาดจากบริษัทคู่คา้ของ กรุ๊ปเอ็ม รวมไปถึง
กลุ่มพันธมิตรส่ือทั้งในและต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วม     
รบัฟังจ านวนมาก 
 

11พฤศจิกายน 2564  

เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com) เว็บไซต์อันดับหนึ่ง ในเครือ โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ ทินเดอร์ ( Tinder)               

แอปพลิเคชนัหาคู่ที่ใหญ่ที่สดุในโลก เปิดแคมเปญ “ลอย ลุน้ รกัษ์”  รบัเทศกาลลอยกระทงปี 2564 เพื่อเชิญชวนทกุคนร่วม

สืบสานวัฒนธรรมไทยวิถีใหม่ และอนุรักษ์แหล่งน ้าด้วยการลอยกระทงออนไลน์ ใน 5 จังหวัดท่องเที่ยวส าคัญทาง

ประวัติศาสตรข์องประเทศไทย ไดแ้ก่ จ.เชียงใหม่ , จ.สุโขทัย, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครปฐม และ กรุงเทพมหานคร 

พรอ้มรบัรางวลัมากมาย 
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  1 ธันวาคม 2564   
“โมโนฟิลม์” ค่ายหนงัในเครือโมโน เน็กซ ์จดังานกาล่า พรีเมียร ์รอบปฐมทศันภ์าพยนตร ์“อโยธยา 
มหาละลวย (Om! Crush on Me)” ภาพยนตรไ์ทยฟอรม์ยักษ์แนว “โรแมนติก แอ็กชัน” ผลงาน
ก ากับโดย ใหม่ ภวัต พนังคศิริ น าแสดงโดย เจมส ์จิรายุ ตัง้ศรีสุข และ โบว ์เมลดา สุศรี มาร่วม
เปิดตวัรอบปฐมทศันค์รัง้นีท้่ามกลางส่ือมวลชนที่ใหค้วามสนใจอย่างคบัคั่ง ณ โรงภาพยนตรส์ยาม
ภาวลยั หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเชือ้ COVID-19 ที่
เขม้งวด 

 

13 ธันวาคม 2564  
สถานีโทรทศัน ์ช่อง MONO29 ในเครือโมโน 
เน็กซ ์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี และ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส ์จ ากัด ร่วมแถลง
ข่าวการจดังาน “PATTAYA COUNTDOWN 
2022” (พทัยา เคาทด์าวน ์2022) ที่จะจดัขึน้
ในวนัท่ี 29-31 ธันวาคม 2564 นี ้ณ ท่าเทียบ
เรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) 
จงัหวดัชลบรุี  
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ปี 2563 - วนัที่ 1 มกราคม 2563 บรษิัท โมโน ชอ้ปป้ิง จ ากดั เซ็นสญัญาเป็นพนัธมิตรกับบรษิัทคู่คา้ธุรกิจทีวีโฮมชอ้ปป้ิง 

เพื่อความหลากหลายของสินคา้ รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ครอบคลมุทกุกลุ่ม ทกุเพศ ทกุวยั และเสรมิ

ความแข็งแกร่งใหก้ับ Product Line Up ของ 29Shopping มากยิ่งขึน้ อีกทั้งขยายช่องทางการขาย ผ่าน

แพลตฟอรม์ Marketplace เพื่อเพิ่มความสะดวก และตอบสนองไลฟ์สไตลล์ูกคา้ยุคใหม่ที่ชอบช้อปป้ิง

ออนไลน ์และซือ้สินคา้ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงาน กสทช. ร่วมกับ MThai แถลงข่าวโครงการ “อัปคลิปพิชิตแสนปี6”

ภายใตห้วัขอ้“CYBERBULLYING?” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้ยาวชน นักเรียน, นักศึกษาและบุคคล

ทั่วไป ไดแ้สดงความคิดสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการผลิตหนงัสัน้เชิงส่งเสริมสงัคม  รณรงคก์ารใช ้

Social Media อย่างเหมาะสม และลดการกลั่นแกลง้กนับนโลกออนไลน ์

 - วนัที ่ 9 มีนาคม 2563 MonoMax ร ่วมกับ 3BB และ  HBO GO จดัแคมเปญ “3BB GIGATainment” 

ความบนัเทิงจากทั่วมมุโลก ลกูคา้ 3BB ที่สมคัรแพ็กเกจ 3BB GIGATainment เพียงเพิ่มค่าบริการรายเดือน 

39 บาท เป็น 629 บาท ไดท้ัง้อินเทอรเ์น็ตความเร็ว 1 Gbps. พรอ้มรบัชมภาพยนตรแ์ละซีรีสแ์บบไม่จ ากดั 

ดว้ยบรกิาร MonoMax และ HBO GO   ตลอดจนสามารถฟังเพลงและรอ้งคาราโอเกะผ่านบรกิาร OKE 

 - วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร พรอ้มทัง้ผูบ้รหิารและพนกังาน

ในเครือโมโน ถือฤกษ์ดี ในการยา้ยที่ท  าการส านักงานใหญ่มายงัโมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ และจดั

กิจกรรม Open House:  New Normal New Office อย่างอบอุ่น 

 - วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ปรบัโครงสรา้งบริษัท และเปล่ียนชื่อ 3 บริษัทย่อย เพื่อมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจ 

ดงันี ้ MONO FILM เปล่ียนชื่อเป็น MONO STREAMING  มุ่งเนน้ท่ีธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชกิ 

MonoMax ในส่วน MONO GENERATION เปล่ียนชื่อเป็น MONO CYBER  มุ่งเนน้ส่ือออนไลนท์ี่แข็งแกรง่

อย่าง MThai และใหบ้ริการวางแผน สรา้งสรรคส่ื์อการตลาดแบบองคร์วม (Holistic Communications) 

ใหก้ับแบรนดเ์จา้ของสินคา้ และหน่วยงานราชการ MONO TRAVEL เปล่ียนชื่อเป็น MONO SHOPPING 

เนน้ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง 29Shopping ที่มีทัง้การโฆษณาในทีวีดิจิตอลและออนไลนบ์นเว็บไซต ์

 - วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 จดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ์จากเดิม บริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนเป็น บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2563 ที่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563   

 - วันที่  30 ตุลาคม 2563 เปิดตัวภาพยนตร์ “พร้อมรุก ยัยตุ๊กตาซ้อมรัก” ผลิตโดย MONO Originals 

ภาพยนตรแ์นวโรแมนติกคอมเมดีเ้ซ็กซี่ ที่มีเนือ้หาแหวกกระแสหนงัไทยแห่งปี ไดร้บัความนิยม และกระแส

แรง มียอดคนดมูากกว่า 2 ลา้นนาทีใน 5 วนัแรกที่ออกฉาย รบัชมไดท้างวิดีโอสตรีมมิ่ง MonoMax  เท่านัน้ 

และ พิชานา อยู่สขุ (มกุ) ไดร้บัรางวลั “สยามรฐัออนไลน ์อวอรด์” นกัแสดงหญิงยอดนิยม 
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 - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รายการ “เรื่องเด่นประเด็นดงั” ของช่อง MONO29 ไดร้บัรางวัลเกียรติยศ 

“ตาชั่งทอง” ในฐานะ “บคุคลสงเคราะหด์ีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 9) สาขา ผูใ้หค้วามรูค้วามเขา้ใจ

ต่อประชาชน  จัดโดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและ สมาคมสถาบนั

คุม้ครองสิทธิประโยชนผ์ูบ้รโิภค 

 - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 MonoMax จับมือ 3BB โปรโมทแคมเปญ “3BB GIGATV” ภายใตค้อนเซปต ์

“ความบนัเทิงที่เขา้ใจคนไทย” บริการอินเทอรเ์น็ตบา้นความเร็วสงู พรอ้มกล่องดูทีวีแบบใหม่  ที่ท  าใหท้ีวี

สามารถดูทัง้ช่องฟรีทีวี ช่องเคเบิล้ทีวีหลากหลายผ่านอินเทอรเ์น็ท 3BB คุณภาพคมชดั (FULL HD, 4K) 

ไม่สะดดุ รวมทัง้สามารถชมภาพยนตรแ์ละซีรีสว์ิดีโอออนดีมานดค์ณุภาพสงูอย่าง MonoMax และ HBO GO 

 - วนัที่ 7 ธันวาคม 2563 กรมส่งเสรมิวฒันธรรม (สวธ.) กองทนุส่งเสรมิงานวฒันธรรม รว่มกบั บรษิัท โมโน เน็กซ ์

จ ากดั (มหาชน) จดักิจกรรมประกาศรางวลัการประกวดภาพยนตรส์ัน้ ภายใตโ้ครงการส่งเสรมิและเผยแพร่

ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาทปี 2 หวัขอ้ “ไทยดี มีมารยาท New Normal” เป็นกระบอกเสียง

และประพฤติตนตามหลักมารยาทไทย การใชภ้าษาไทยอย่างถูกตอ้งเหมาะสม พรอ้มทั้งเสนอเนือ้หาให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณโ์รคระบาด COVID-19 ไดร้บัการตอบรบัจากนกัศกึษาทั่วประเทศเป็นอย่างดี 

ปี 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เว็บไซต ์MThai.com รบัรางวัล Best Brand Performance on Twitter ในงาน

ประกาศรางวลั “Thailand Zocial Awards 2019” 

 - วนัที่ 15 มีนาคม 2562 ธนาคารออมสิน (GSB) แถลงข่าวใหก้ารสนบัสนุนกีฬาบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3 ถือเป็นผูส้นบัสนนุหลกัอย่างเป็นทางการ ในการสนบัสนนุวงการบาสเกตบอลในทกุระดบัชัน้ โดย

รว่มกบั บรษิัท โมโน สปอรต์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั ในเครือกลุ่มบรษิัท โมโน 

 - วนัที่ 21 มีนาคม 2562  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นสกัขีพยานและมอบรางวลัใหก้บั

บุคคลที่ถูกกล่าวถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุด ในงาน “MThai Top Talk-About 2019” ที่จัดขึ ้นโดย

เว็บไซตเ์อ็มไทยดอทคอม เป็นปีที่ 9 

 - วันที่ 12 เมษายน 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับช่อง MONO29 ร่วมสรา้งปรากฏการณค์วามสนุก

ครัง้ยิ่งใหญ่ในงาน “ประเพณีสุดยอดสงกรานตอ์ีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 

ประจ าปี 2562”  ระหว่างวนัท่ี 12-15  เมษายน 2562  สืบสานประเพณีและวฒันธรรมสงกรานตส์ดุยิ่งใหญ่  

โดยช่อง MONO29 เนรมิตเวทีสุดอลังการ จัดมหกรรมฟรีคอนเสิรต์ “MONO29 Khonkaen Songkran 

Festival 2019"  จดัทพัศิลปินชื่อดงักว่า 100 ชีวิต โดยงานจดัขึน้ที่ถนนขา้วเหนียว 
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 - วนัที่ 21 มิถุนายน 2562  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิฮั่วเคีย้ว 

ป่อเต๊กเซี่ยงตึง๊ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบรษิัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จดังาน

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย “ไทยดี มีมารยาท” ซึ่งประกอบดว้ย 3 กิจกรรม 

ได้แก่ 1. การประกวดหนังสั้นระดับเยาวชน   2. Workshop/ทอล์คโชว์  ส่งเสริมความเป็นไทย 

ณ มหาวิทยาลยัชัน้น า และตามโรงภาพยนตร ์ใน 5 ภูมิภาค โดยนกัพูดชัน้น า และ 3. ผลิตและเผยแพร่ 

มินิซีรีส ์“ไทยดี มีมารยาท” ที่จะออกอากาศทางช่อง MONO29  

 - วนัท่ี 7 กนัยายน 2562  ส านกังานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานพิษณโุลก และกลุ่มบรษิัท โมโน

ร่วมเปิดงาน “ดูหนงัเท่เสน่หก์ลางแปลง 3 มิติ” โดยงานจดัขึน้ภายใต ้ “โครงการเมืองรองตอ้งลอง”  เพื่อ

ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายไดสู้่เมืองรองไปยงัทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง และเป็นมิติใหม่

แห่งวงการภาพยนตรท์ี่ผนวกเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามา โดยน าเสนอให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเรื่องการผลิต

ภาพยนตร ์นกัเรียน นกัศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจงานภาพยนตรแ์ละการท่องเที่ยว และนบัเป็นครัง้

แรกในประเทศไทย ที่มีการจดัฉายหนงักลางแปลงระบบ 3 มิติ ณ สวนกลางเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 

 - วันที่ 13 กันยายน 2562  แถลงข่าวลงนามบันทึกความเขา้ใจ (MOU) ระหว่าง 3BB บริษัทในเครือกลุ่ม

บริษัทจัสมิน (JAS) กับ KT Corporation (KT) จากเกาหลีใต ้และ กลุ่มบริษัท โมโน (MONO) ในฐานะ 

Technology Partner และ Strategic Consultant เพื่อลยุธุรกิจ IPTV 

 - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562   กลุ่มบริษัท โมโน  และธนาคารออมสิน  ร่วมจัดการประกวด  และประกาศ

ผู้ชนะเลิศ “GSB GEN CAMPUS STAR 2019” ทั้งชาย-หญิง ไดแ้ก่ B03 นายโอฬาริก ต๊ะน้อย (เกมส)์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ G02 นางสาวศิริกาญจน์ วงศ์สิทธ์ิ (มายด์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ 

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด ์

 - วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  ประกาศแต่งตัง้ คุณปฐมพงศ ์สิรชยั

รตัน ์เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ไดพ้บปะพูดคุย

กับส่ือมวลชนในโอกาสเขา้รบัต าแหน่งใหม่ และแถลงถึงทิศทางการด าเนินธุรกิจในปี 2563  เปิดเผยถึงกล

ยุทธ์ส าคัญ ดว้ยการเชื่อมโยงแพลตฟอรม์เขา้ดว้ยกัน  เพื่อจับกลุ่มผู้ชมที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันทั้ง 6 

แพลตฟอรม์  อนัไดแ้ก่  จอทีวี  โรงหนงั สมารท์โฟน  พีซี  อีเวน้ท ์และ Outdoor Cinema ผ่านคอนเทนตท์ี่มี

อยู่ 

 - วนัที่ 12 ธันวาคม 2562  คุณปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) และคุณคิมยองเซียบ ประธานกรรมการ บริษัท SBS Content Hub ผูน้  าธุรกิจสถานีวิทยุและ

โทรทัศน์ และผู้เผยแพร่คอนเทนตย์ักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต ้เซ็นสัญญาความร่วมมืออย่างเป็น

ทางการ   ในการน าคอนเทนตข์อง SBS (เอสบีเอส) มาเผยแพร่ทางช่อง MONO29 และผลิตละครรีเมค  

รวมทัง้รว่มมือในการสรา้งรายไดร้ว่มกนั ณ งาน Asian TV Forum (ATF)  ประเทศสิงคโปร ์



 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 21 
บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 - วนัท่ี 29 ธันวาคม 2562  ช่อง MONO29 ไดจ้ดัมหกรรมความบนัเทิงเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ในงาน 

“PATTAYA COUNTDOWN 2020 ” ให้กับเทศบาลเมืองพัทยา  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การ

ท่องเที่ยวเมืองพัทยา และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพืน้ที่สู่การท่องเที่ยวระดับโลก กับกิจกรรม

ต่างๆ ตลอด 3 วนั 3 คืน ตัง้แต่วนัท่ี 29-31 ธันวาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย  จงัหวดัชลบรุี 

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทนุ       

ในปี  2555  บรษิัทไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์mai   ใน

วนัที่ 6 มิถุนายน 2556  ดว้ยทุนจดทะเบียน 140 ลา้นบาท บริษัทไดร้บัเงินสทุธิจากการเสนอขายหุน้รวม 2,702.75 ลา้นบาท 

ซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อน าไปใชล้งทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล   

เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2557 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2557 มีมติใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 140 ลา้นบาท เป็น 

462 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 3,220 ลา้นหุน้  จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  ส าหรบัการจ่ายหุน้ปันผล และการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 1 (MONO–W1) เพื่อใหม้ีคณุสมบตัิในการยา้ยเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทางส าหรบัการระดมทุนอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต 

ในปี 2558 – 2562 บริษัทมีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด รวมถึงการเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ MONO–W1  ปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 486,299,997.50 บาท  

และมีทุนช าระแลว้เป็น 347,105,403.80 บาท ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีมติ

ลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่ส  ารองไว้เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่ง

หมดอายเุมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2562   

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียน 34,700,000 บาท เป็น

การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  ทัง้นี ้ณ 31 ธันวาคม 2564 

บรษิัทมีทนุจดทะเบียน 381,805,403.80 บาท และมีทนุช าระแลว้เป็น 347,105,403.80 บาท  
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 
 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทและบริษัทย่อยส าหรบัปี  2562  –  2564 เป็นดงันี ้ 

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ 

โดยบริษัท 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.กลุ่มธุรกิจสื่อ        

1) รายไดโ้ฆษณา 
 

Mono Next 
Mono Cyber 

Mono 
Broadcast1/ 

Mono 
Production 

- 
100 
100 

 
100 

1,604.95 73.24 1,214.66 71.78 1,783.70 81.68 

2) รายไดจ้ากวิดีโอสตรีมมิ่ง 

แบบบอกรบัสมาชิก 

Mono Next 
Mono Cyber 

Mono 
Streaming1/ 

Mono 
Broadcast1/ 

- 
100 
100 

 
100 

318.61 14.54 241.42 14.27 135.72 6.21 

2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทงิ และธุรกิจอื่นๆ      

1) รายไดจ้ากธุรกิจภาพยนตร ์ Mono 
Streaming1/ 

100 
 

31.85 1.45 42.10 2.49 36.97 1.69 

2) รายไดจ้ากธุรกิจคอมเมิรซ์ Mono Shopping 100 
 

33.85 1.54 41.64 2.46 22.81 1.04 

3) รายไดบ้ริหารคอนเทนต ์ Mono Next - 
 

162.00 7.39 30.00 1.77 - - 

4) รายไดจ้ากธุรกิจอื่นๆ Mono Cyber  
Mono Shopping 

Mono 
Production 

Mono Music2/ 
Mono Radio2/ 
Mono Talent2/ 

100 
100 
100 

 
100 
100 
100 

16.46 0.76 74.83 4.42 171.19 7.84 

รายได้จากการขายและให้บริการ  2,167.72 98.92 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 

รายไดอ้ื่น  23.62 1.08 47.63 2.81 33.36 1.53 

รายได้รวม  2,191.34 100.00 1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 

หมายเหต ุ: 1/ บริษัทถือหุน้ Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางออ้ม ผ่านการถือหุน้ใน Mono Production  

 ซึ่งถือหุน้ใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment รอ้ยละ 100 

  บริษัทถือหุน้ Mono Streaming ทางออ้มผ่านการถือหุน้ใน Mono Cyber ซึ่งถือหุน้ใน Mono Streaming รอ้ยละ 100 

2/ ในปี 2564 เลิกกิจการและอยู่ระหว่างช าระบญัชี 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการใหบ้ริการคอนเทนต ์

  ธุรกิจส่ือทวีี 

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านส่ือแต่ละประเภทในปี 2564 

 
 

ที่มา : รายงานของบรษัิท  เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซตข์องสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

 

มลูค่าตลาดโฆษณารวม ปี 2564 มีมลูค่ารวม 91,958 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี 2563 โดยมลูค่า

โฆษณาผ่านสื่อทีวีเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่าถึง 63,662 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 69.2 ของตลาดรวม แมว้่าสื่อทีวีจะมี

มลูค่าใกลเ้คียงกบัปี 2563 แต่สื่ออื่นๆ เกือบทกุประเภท มีมลูค่าตลาดลดลงค่อนขา้งมาก ยกเวน้สื่อดิจิตอล โดยมีสาเหตุ

มาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเน่ืองยาวนานตลอดปี 

2563 – 2564 หลายธุรกิจหยุดชะงกั หลายบริษัทตอ้งปรบัตวัในการลดค่าใชจ้่าย  รวมถึงเจา้ของสินคา้และบริการลว้นลด

งบประมาณในการโฆษณา  เน่ืองจากผูบ้รโิภคระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย ท าใหก้ าลงัซือ้ลดลง 
 

ส าหรบัการขายโฆษณาช่อง MONO29 ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณข์า้งตน้เช่นเดียวกัน และยิ่งเป็นปีที่มี

ความทา้ทายมากขึน้ไปอีก เน่ืองจากมีการแพรร่ะบาดของโควิด รอบ 3 และ 4 ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่ฟ้ืนตวั  

ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายไดใ้นช่วงไตรมาส 3/2564 แต่สถานการณ์กลับมาดีขึน้ในช่วงไตรมาส 4/2564   

ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญักบัการลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายเป็นอย่างมาก  ตลอดช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา กลุ่ม

บรษิัทไดมี้การปรบัองคก์รขนานใหญ่ ดว้ยการปรบัโครงสรา้งองคก์รใหเ้ล็กลง ตดัธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทนุ  ลดค่าใชจ้่าย

การเช่าส านกังาน   โดยยา้ยส านกังานมายงัพืน้ที่ที่บริษัทเป็นเจา้ของ เพิ่มประสิทธิภาพและระบบการท างานใหค้ล่องตวั 

และสอดคลอ้งกบัวิถี New Normal มีการปรบักลยทุธก์ารจดัสรรคอนเทนต ์และการตลาดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ใน

ส่วนของการขายโฆษณา แสวงหาเจา้ของสินคา้และบรกิารใหม่ๆที่มีก าลงั ปรบัรูปแบบการโฆษณาใหมี้การ Tie-in มากขึน้ ใน

ขณะเดียวกนั บรษิัทมีการปรบัลดราคาคา่โฆษณาเพื่อเป็นการช่วยเหลือกนัระหวา่งพนัธมิตรทางธุรกิจและส่งเสรมิการขาย 

69.2%
8.8%

6.6%

3.9%

3.7%
3.5%

2.7%
0.7% 0.7% สือ่ทวีี

สือ่ดจิติอล

ป้ายโฆษณาภายนอก

สือ่ขนสง่มวลชน

สือ่ในโรงภาพยนตร์

สือ่วทิยุ

สือ่หนังสอืพมิพ์

สือ่ในรา้นคา้

สือ่นติยสาร
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แมว้า่ช่องโทรทศันค์ูแ่ข่งหลายช่องน าคอนเทนตเ์ดิมมาออกอากาศ (การรรีนั) เพราะมีการลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย

เช่นเดียวกนั  ท าใหก้ารแข่งขนัการน าเสนอคอนเทนตล์ดความรุนแรงลง รวมถึงการผลิตรายการ ละคร หรือซีรีสใ์หม่ๆ ที่มี

ความเสี่ยงในการถ่ายท าทัง้ในและนอกสถานที่  ท  าใหถ้่ายท าไดย้ากขึน้ 
 

ในส่วนการพฒันาช่อง MONO29 เพื่อรกัษาเรตติง้ในอนัดบัที่ 3 ฝ่ายบรหิารยงัคงใหค้วามส าคญัดา้นการคดัสรร

คอนเทนตค์ณุภาพ  แต่ส  าหรบั MONO29 ไม่หยดุที่จะพฒันาเพื่อผูช้ม โดยผสมสดัส่วนของภาพยนตรเ์อเชียมากขึน้ ซึ่งมี

อรรถรสความบนัเทิงไม่แพก้นัและตน้ทนุต ่ากว่า และในส่วนของรายการข่าวและทีมข่าว ที่มีจดุยืนในการน าเสนอข่าวเชิง

สรา้งสรรคแ์ละเน้นคุณภาพ ไม่สรา้งประเด็นยุยงความแตกแยก ไม่เน้นเรื่องราวซ า้เติมความโศกเศรา้ผูเ้สียหายจาก

อาชญากรรม  ไดส้รา้งทีมผูป้ระกาศชดุใหม่น าโดย บ๊อบ-ณฐัธีร ์โกศลพิศิษฐ์, แบงค-์พบเอก พรพงเมตตา มาเสรมิทพัความ

แข็งแกรง่ทัง้ข่าวช่วงเชา้ และข่าวช่วงค ่า ซึ่งไดร้บักระแสตอบรบัจากผูช้มและสามารถเพิ่มเรตติง้ช่วงรายการข่าวไดด้ี และ

เห็นไดช้ดัวา่มีการซือ้โฆษณาในเวลาข่าวช่วงค ่าเต็มเวลา 
 

ดา้นคอนเทนตบ์นัเทิงที่เป็นจดุแข็ง ดา้นการผลิต ไดค้ณุธัญญา วชิรบรรจง (คณุแดง)  เขา้มารว่มงานในต าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ ดูแลการผลิตซีรีสใ์ห้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการถ่ายท า และจะเริ่ม

ออกอากาศไดใ้นปี 2565   ส  าหรบัการจดัผงัรายการใหน้่าสนใจ มีการจดัโปรแกรมภาพยนตรร์ายสปัดาหเ์พื่อเพิ่มการจดจ า

ของผูช้มของแนวทางที่คลา้ยกนั จกัรวาลเดียวกนั หรือภาพยนตท์ี่มีดาราน าแสดงคนเดียวกนัตลอดสปัดาห ์และปรบัเพิ่มซี

รีสจี์นที่เป็นที่นิยม ไดแ้ก่  หยุนซี  หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ, ลิขิตรกัไข่มุกมังกร เป็นตน้ โดยซีรีสจี์นทางช่อง MONO29 

ไดร้บัการตอบรบัเรตติง้ดีที่สดุในบรรดาซีรีสจี์นที่ออกอากาศเหนือกว่าช่องอื่นๆ รวมถึงจดักิจกรรมแจกของรางวลัเพื่อผูช้ม             

กับแคมเปญ “แฟนหน้าจอรอลุ้น” ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี  โดยเดือนธันวาคม 2564  MONO29  มีเรตติง้ของค่าเฉลี่ย            

จ านวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่ วประเทศเฉลี่ยต่อนาที อายุ 15 ปีขึน้ไป ออกอากาศวันจันทร์ – วันอาทิตย์                     

เวลา 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 1.135   
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เรตติง้ของจ านวนคนดูโทรทศันใ์นระบบดจิติอลทั่วประเทศเฉล่ียต่อนาท ีเดอืนมกราคมถงึเดอืนธันวาคม 2564 
 

 

ที่มา : รายงานของบรษัิท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

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. เฉลี่ย 

1 CH 7 2.154 2.261 2.118 1.922 2.125 1.974 1.889 1.803 2.028 2.023 2.003 1.961 2.020 

2 CH 3 HD 1.415 1.424 1.432 1.439 1.644 1.572 1.656 1.596 1.479 1.550 1.471 1.484 1.514 

3 MONO29 1.223 1.138 1.096 1.137 1.187 1.129 1.219 1.178 1.168 1.129 1.022 0.992 1.135 

4 ONE 0.953 0.922 0.986 1.113 0.947 0.836 0.656 0.642 0.745 0.872 0.960 0.880 0.875 

5 WORKPOINT 0.914 0.889 0.878 0.927 0.894 0.755 0.769 0.767 0.804 0.825 0.814 0.827 0.838 

 

  ธุรกิจบริการวิดโีอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิก 

จากสถานการณปั์จจบุนัที่ท  าใหพ้ฤติกรรมการใชชี้วิตเปลี่ยนแปลงไป เกิดวิถี New Normal ที่ผูค้นใชชี้วิตพึ่งพิงกบั

โลกออนไลน ์ และสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึน้ ท าใหแ้พลตฟอรม์วิดีโอในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ 

Premium Content  เป็นรูปแบบที่ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจใชบ้รกิารมากขึน้แทนการชมภาพยนตรจ์ากโรงภาพยนตร ์ และ

ทางโทรทศัน ์ซึ่งในประเทศไทยมีผูใ้หบ้ริการวิดีโอสตรีมมิ่งหลายราย ส่วนใหญ่เป็นผูใ้หบ้ริการจากต่างประเทศ ทัง้จากฝ่ัง

อเมริกาและจีน   ซึ่งแต่ละรายมีรูปแบบการใหบ้ริการ และวิธีการน าเสนอคอนเทนตท์ี่แตกต่างกนั  

ส าหรบับรษิัทไดใ้หบ้รกิารภายใตแ้บรนด ์MonoMax โดยมีทิศทางและกลยทุธใ์นการเป็นแพลตฟอรม์ที่เขา้ใจความ

ตอ้งการของลกูคา้ชาวไทยอย่างแทจ้ริง (Understand Local Taste) ท าใหมี้จดุแข็งที่ชดัเจนที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ 

การมีบริการทัง้ซบัไตเติล้ไทยและพากยไ์ทย เสียงพากยไ์ทยที่มีคณุภาพ รวมถึงการมีคอนเทนตห์ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ซีรีสเ์อเชีย (แอคชั่น – แฟนตาซี) ทัง้จากจีน และเกาหลี รวมทัง้ประเภท กีฬา, การต์นู ฯลฯ     ปีนีเ้พิ่มการน าเขา้ซีรีสจ์าก

ทางฝ่ังญ่ีปุ่ น เขา้มา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจใหก้ับลกูคา้อีกดว้ย   นอกจากนีมี้แผนที่จะเพิ่มการผลิตภาพยนตรห์รือซีรีสท์ี่

เป็น Exclusive ดไูดเ้ฉพาะที่ MonoMax  มากขึน้ ซึง่ปัจจบุนัมีคอนเทนตท์ี่น่าสนใจใหร้บัชมกวา่ 20,000 ชั่วโมง 
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แนวทางการขยายฐานลกูคา้ที่ส  าคญั คือ การผนึกก าลงักบัพนัธมิตร อย่าง บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากดั ผูใ้หบ้ริการ 

3BB GIGATV  โดยมีบริการรว่มกนัคือ “3BB GIGATainment” ภายใตแ้นวคิด “หนงัฮิต ซีรีสด์งั ระดบัเวิลดค์ลาสบน 

HBO GO MonoMax”  ลกูคา้ 3BB  สามารถใชบ้รกิารไดท้ัง้แอปพลิเคชนั HBO GO และ MonoMax   และบริการกล่อง 

“3BB GIGATV”  ซึ่งเป็นกล่องทีวีที่ใชเ้ทคโนโลยีอนัทนัสมยักว่าผูใ้หบ้รกิารรายอื่น โดยลกูคา้สามารถใชง้านแอปพลิเคชนั  

MonoMax ภายในกล่อง กบัสมารท์ทีวี โดยค่าบริการเสริมจะผกูกบัแพ็กเกจค่าบริการอินเทอร์เน็ตหลกั (Bundled) ท าให้

ปัจจบุนัมีสมาชิก 4 แสนกว่าราย ดว้ยจดุเด่นของการชมดว้ยความละเอียดคมชดัสงูและใชง้านสะดวกผ่านรีโมท

คอนโทรลรูปแบบเดียวกบัการชมโทรทศัน ์และคน้หาสิ่งที่ตอ้งการชมดว้ยเสียง เป็นการตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านโดยเฉพาะ

กลุ่มผูส้งูอายไุดอ้ย่างดี 

นอกจากนี ้ บริษัทใชก้ลยทุธท์างการตลาดแบบ Cross Platform รว่มกบัสื่อในเครืออย่าง MONO29 ดว้ยการ

น าซีรีสจ์ีนที่เป็นที่นิยมออกฉายทาง ช่อง MONO29  พรอ้มทัง้โปรโมทใหผู้ช้มที่ตอ้งการดคูรบทกุตอนแบบไม่ตอ้งรอหรือ

ตอ้งการชมในเวลาที่สะดวก สามารถรบัชมทาง MonoMax เป็นการโปรโมทรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และผสมผสาน

กลยทุธแ์บบ Synergy และยงัไดล้กูคา้เขา้สู่ช่องทางสตรีมมิ่งเพิ่มขึน้   รวมถึงการท าการตลาดและกิจกรรมส่งเสรมิการ

ขายรว่มกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ อย่างการซือ้แพ็กเกจในราคาพิเศษผ่านบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บตัรเครดิต KTC, 

บตัรเครดิต SCB, บตัรเครดิต TTB และบตัรเครดิต Shopee-Kbank หรือซือ้ผ่าน JD Central รวมถึงการ Redeem Point 

ผ่านแอปพลิเคชนั MCard, UChoose, ChomCHOB และ iCHOB เป็นตน้ 

ในส่วนของธุรกิจภาพยนตร ์ ด าเนินธุรกิจภายใตช่ื้อ Mono Film  ทัง้การน าเขา้ภาพยนตร ์และผลิตภาพยนตร ์

เพื่อเขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์ซึ่งปีนีไ้ดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมาก จากการประกาศล็อกดาวน ์ส่งผลใหม้ีการปิดโรง

ภาพยนตรถ์ึง 5 เดือนตัง้แต่ พฤษภาคม - กนัยายน 2564  โดยปีนีบ้ริษัทน าภาพยนตรเ์ขา้ฉายรวม 6 เรื่อง โดยมีเรื่องที่

ผลิตเอง คือ อโยธยามหาละลวย  ทัง้นีใ้นส่วนของธุรกิจภาพยนตร ์ไม่ไดเ้ป็นธุรกิจหลกั แต่เป็นการสนบัสนนุธุรกิจ 

ภายใตก้ลยทุธก์ารบรหิารคอนเทนต ์(Content Leverage) ที่ต่อยอดไปยงั MonoMax และ MONO29 หลงัจากเขา้ฉาย

ในโรงภาพยนตร ์ คอนเทนตจ์ะเขา้สู่แพลตฟอร ์มวิดีโอสตรีมมิ่ง แบบมีค่าบริการรายเดือน  ก่อนจะฉายทาง 3BB 

GIGATV เพื่อเป็นพริวิเลจใหก้บัลกูคา้อินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์และเขา้สู่การฉายทางฟรีทีวีช่อง MONO29 ซึ่งจะท าให้

เกิดการบริหารคอนเทนตอ์ย่างคุม้ค่า   
 

  ธุรกิจใหบ้ริการออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร 

จากการด าเนินธุรกิจสื่อออนไลนใ์นช่วงหลายปีที่ผ่านมา และการเขา้รว่มเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัทัง้ภาครฐั

และเอกชนต่างๆ เห็นไดว้่าหลายหน่วยงานใหค้วามสนใจกบัการประชาสมัพนัธ ์ การตลาด การสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นที่

รูจ้กั ดว้ยการใชส้ื่อทางออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดีย ดว้ยบริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีทีมงานที่มี

ประสบการณใ์นการพฒันาสื่อออนไลน ์โดยมีแบรนดท์ี่เป็นที่รูจ้กัอย่าง “MThai” และทีมงานที่มีประสบการณด์า้น

การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ท าใหบ้ริษัทปรบัโครงสรา้งธุรกิจเพื่อรองรบัการใหบ้ริการออกแบบธุรกิจ

ออนไลนแ์บบครบวงจร โดยพรอ้มเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการสื่อออนไลน ์และออฟไลน ์รวมถึงออนกราวน์      
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ในการจดักิจกรรม หรืออีเวนตใ์หก้บัลกูคา้เจา้ของแบรนดต์่างๆ   โดยที่ผ่านมาเราไดร้บัความไวว้างใจ และผลตอบรบัที่ดี

จากกลุ่มลกูคา้ต่างๆ อาทิ ธนาคารออมสิน, การประปานครหลวง, กรุงเทพประกนัชีวิต, BSC COSEMETOGY, Nestle, 

กระทรวงต่างประเทศ, กสทช., กรมส่งเสริมวฒันธรรม / กองทนุส่งเสริมวฒันธรรม เป็นตน้  

ส าหรบัการใหบ้รกิารออกแบบดา้นการตลาด ไดใ้ชห้ลกัการวางแผนงานดว้ย Marketing Solution วางกลยทุธท์าง

การตลาด โดย Design Thinking Skill มีการหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายและตรงตามความตอ้งการที่แทจ้รงิ

ของลกูคา้ใหม้ากที่สดุ รวมถึงมีบรกิารดา้น Content Production ที่สามารถผลิตรูปแบบรายการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนงัสัน้, 

ครีเอทีฟไวรลัวิดีโอ, ไลฟ์สตรีมมิ่ง, รายการท่องเที่ยว, รายการอาหาร, รายการสรา้งสรรคส์งัคม อีกทัง้ยงัมีบริการจัด

งานอีเวนตใ์นรูปแบบที่น่าสนใจใหก้ับลูกคา้ นอกจากนี ้บริษัทยังมีสื่อของตนเองอย่าง MThai ที่ปัจจุบันถือไดว้่าเป็น 

Branded Influencer  ดา้นการน าเสนอข่าวสาร ที่ “ชัดเจน เที่ยงตรง” ผ่าน Facebook : MThaidotcom และ Twitter : 

Mthai  ซึง่มีผูต้ิดตามรวมกวา่ 3 ลา้นราย รวมถึงสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่อยู่ในเครอืบรษิัทอีกมากมาย 

โดยปี 2564 มีโครงการ/กิจกรรมรว่มกบัลกูคา้ อาทิ 

• การจดักิจกรรมเปิดตวัโมบายแอปพลิเคชนั “คุม้ครองเด็ก” ใหก้บั กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ 

พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์ โดยผูท้ี่พบเห็นเหตกุารท ารา้ยเด็กหรือปัญหาเก่ียวกบัเด็กสามารถ

แจง้ผ่านแอปพลิเคชนันี ้

• MThai รว่มกบัแอปพลิเคชนั Tinder  จดักิจกรรมประเพณี “ลอยกระทงออนไลน”์ ในแคมเปญ ลอย ลุน้ รกัษ์ 

เพื่อสืบสานวฒัธรรมประเพณีอนัดีงาม ตอบรบัวิถี New Normal และอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มดว้ยการลดปรมิาณ

ขยะในแม่น า้ล  าคลอง  

• ผลิตและบริหารจัดการความรูเ้ก่ียวกับธุรกิจน าเขา้ส่งออก ใหก้ับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง 

ประเทศไทย (EXIM BANK) โดยสรา้งสรรคส์ื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ Video Interview, Info Motion และ 

Mini Series เพื่อใหส้ามารถส่ือสารขอ้มลูใหเ้ขา้ใจไดง้่าย 
 

  ธุรกิจคอมเมิรซ์  

ปี 2564 มีการคาดการณว์่ามลูค่าตลาดทีวีโฮมชอ้ปปิ้ง จะมีมลูค่ารวม 18,000 ลา้นบาท* หรือเติบโตรอ้ยละ 13 

เมื่อเทียบกบัปี 2563  *ที่มา : Marketeer, มีนาคม 2564 ทัง้นีส้ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตวัมากนกั แต่

สถานการณก์ารใชช้ีวิตที่ผูค้นลดการเดินทางลง ท างานจากที่บา้นมากขึน้ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาซือ้สินคา้ผ่านทาง

ช่องทางออนไลน ์และทีวีโฮมชอ้ปปิ้งมากขึน้ ท าใหต้ลาดทีวีโฮมชอ้ปปิ้งยงัเติบโตได้ 

แนวทางหลกัของ 29Shopping ที่ใช ้คือการใชส้ื่อในเครือที่เป็นจดุแข็งอย่างช่อง MONO29 รวมถึงสื่อโซเชียล

มีเดียต่างๆ ผ่านการท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์   เพื่อสรา้งการรบัรู ้และกระตุน้ยอดขาย   ซึ่ งเป็นแนวทางเดียวกนั

กบัผูใ้หบ้ริการทีวีโฮมชอ้ปปิ้งรายอื่นๆ ที่มีช่องโทรทศันเ์ป็นของตนเอง  ซึ่งการใชส้ื่อทีวีสามารถน าเสนอเนือ้หาของ

ผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างชดัเจน สามารถดงึดดูและกระตุน้ใหต้ดัสินใจซือ้ไดแ้บบเรียลไทม ์นอกจากนี ้ยงัมีทีม Call Center ช่วย

ดแูล แนะน าตอบค าถาม และแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้ตลอด 24 ชั่วโมง การอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้เลือกการช าระเงิน
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ผ่านระบบออนไลน ์หรือเลือกช าระเงินเม่ือไดร้บัสินคา้ สินคา้ทกุชิน้บรกิารจดัส่งถึงบา้นและพรอ้มรบัประกนัการใชง้าน  

สิ ่งต่างๆ เหล่านีส้รา้งความน่าเชื่อถือใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างดี และในช่วงสถานการณท์ี่คนตอ้งท างานที่บา้น   ทาง 

29Shopping  เนน้การคดัสรรสินคา้คณุภาพตามกระแสความตอ้งการของตลาด อาทิ ชดุเครื่องครวัส าหรบัท าอาหาร 

เครื่องท าน า้แข็ง  เครื่องออกก าลงักาย  เป็นตน้ 

นอกจากช่องทางหลกัแลว้ ยงัมีช่องทางออนไลนอ์ื่นๆ  เช่น  เว็บไซต ์ โซเชียลมีเดียต่างๆ  ทัง้ Facebook, Line และ 

Instragram   รวมถึงผ่าน Marketplace   ยอดนิยมอย่าง Shopee, Lazada, JD.com    และในปีนีมี้การจดักิจกรรม LIVE 

ขายสินคา้บนออนไลนใ์หเ้ลือกชอ้ปสินคา้แบบ Real Time  รวมถึงขยายช่องทางการขายไปยงักล่อง 3BB GIGATV และ

ทีวีดิจิตอลช่องอื่นๆ   ซึง่ในอนาคตจะมีการพฒันาทัง้การขยายช่องทางการขายเพิ่มเติม   รวมถึงคดัสรรประเภทสินคา้ที่เป็น

ที่นิยมของตลาดใหมี้ความหลากหลาย  เพื่อขยายฐานลกูคา้กลุ่มใหม่ๆ 

 

  ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต ์

นอกจากความรว่มมือกนักบับรษิัท ทรี บีบี ทีวี จ ากดั ใหบ้ริการภายใตแ้บรนด์ 3BB GIGATV โดยใหบ้ริการวิดีโอ

สตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก หรือ Monomax แลว้ บริษัทยังเขา้ไปสนับสนุนดา้นการจัดหา การผลิตคอนเทนต ์และ

กลยุทธ์การตลาด ในฐานะ Master Content Provider (MCP) ใหก้บับริการกล่อง 3BB GIGATV ซึ่งเป็นบริการกล่อง

อินเทอรเ์น็ตทีวีรุน่ใหม่ ที่ใหค้รบทกุความบนัเทิงดว้ยคณุภาพคมชดั มีช่องพรีเมียมที่น่าสนใจกว่า 30 ช่อง ทัง้สาระและ

ความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตรแ์ละซีรีสจ์ากเอเชียและฮอลลีวดู ภาพยนตรแ์ละละครไทย การต์นู ข่าว เพลง สารคดี และ

อื่นๆ ฯลฯ 

โดยทางทางโมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครอื เป็นผูค้วบคมุการผลิตและน าช่องไปออกอากาศบนกล่อง 3BB GIGATV 

รวม 6 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอรต์วนั” (3BB Sports 1), “โมโนย่ีสิบเกา้ พลสั” 

(Mono29 Plus), ช่อง “โมโน ย่ีสิบเกา้ มิวสิค สเตชั่น” (Mono29 Music Station)  ช่อง “รชั สตอรี่” (Rush Stories) และ

ช่อง “อลวัร”์ (A’lure) ฯลฯ  อีกทัง้บรษิัทยงัช่วยเป็นผูต้ิดตอ่ดา้นการจดัหาคอนเทนตใ์นช่องรายการอื่นๆ ใหก้บั 3BB GIGATV 

ซึ่งถือเป็นประโยชนต์่อการเพิ่มอ านาจการต่อรองในการจดัซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตต์่างๆ ของทางบริษัทดว้ย และท าให้

บริษัทสามารถเช่ือมโยงแผนการตลาดไดท้กุแพลตฟอรม์  ทัง้นี ้ นอกจากบรษิัทจะมีรายไดจ้ากค่าบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง 

MonoMax ส าหรบัลกูคา้ 3BB แลว้ ยงัมีรายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตรายการ/ช่องสถานี ใหก้บักล่อง 3BB GIGATV 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิของธุรกจิของ โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ 
โมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครอื แบง่ประเภทธุรกิจเป็น 5 ธุรกิจหลกั ดงันี ้ 1. ธุรกิจสื่อทีวี 2. ธุรกิจบรกิารวิดีโอสตรีมมิ่ง

แบบบอกรบัสมาชิก 3. ธุรกิจใหบ้ริการออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร  4. ธุรกิจคอมเมิรซ์ 5. ธุรกิจจดัสรรคอนเทนต ์

โดยมีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

1. ธุรกิจสื่อทวี ี(TV Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล ประเภทบรกิารทางธุรกิจระดบัชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชดัปกติ (SD) โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการ

ผลิตและน าเสนอรายการที่มีคณุภาพ สรา้งความบนัเทิง สาระความรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อผูช้ม โดยออกอากาศบนหมายเลข

ล าดบัการใหบ้รกิารช่อง 29 ภายใต้ช่ือ “โมโน ทเวนตีไ้นน”์ (MONO29) 

ช่อง MONO29 ด าเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 
2557 ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มผูน้  าธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศไทยโดยปี 2564 ช่อง 
MONO29   ยงัคงอยู่ในอนัดบั  Top 3    และพรอ้มมุ่งมั่นเดินหนา้อย่างต่อเน่ือง
ไม่หยดุยัง้  ทางสถานียงัคงสรา้งจุดยืนดว้ย “หนังดี-ซีรีสด์ัง”  โดยท าสญัญาเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจในแบบระยะยาว กับสตูดิโอหลักผู้ผลิตภาพยนตรแ์ละซีรีสต์่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้แก่  Universal, ViacomCBS,  Sony Pictures, Warner Bros. โดยภาพยนตรแ์ละซ ีร ีส จ์ากสต ูด ิโอ
ต่างประเทศเหล่านี ้ จะเป็นสดัส่วนหลกัถึง 70% ของคอนเทนตท์ี่ลงช่องทัง้หมด ผูช้มสามารถรบัชมไดท้างฟรีทีวี เว็บไซต ์
Mono29.com และแอปพลิเคชนั Mono29 ทัง้ระบบ iOS และ Android 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 30 
บรษัิท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คดัสรรมาน าเสนอผูช้ม ไดแ้ก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premium Blockbuster   : ภาพยนตรโ์ปรเจกตย์กัษจ์ากฮอลลีวดู ออกอากาศบนฟรทีีวีเป็นครัง้แรก 
Thailand Premiere   และเป็นช่องแรกในประเทศไทย 
Premium Blockbuster   : ภาพยนตรฟ์อรม์ใหญ่ และภาพยนตรท์ี่มีช่ือเสียงจากฮอลลีวดู 
Premium Series  : ซีรีสส์ดุมนัส ์ครองเรตติง้อนัดบัตน้ๆของอเมรกิา ฉายชนอเมรกิาแบบตอนตอ่ตอน 
Hit Movies  : ภาพยนตรค์ณุภาพ หลากหลายแนว จากนกัแสดงช่ือดงั 
Super Series   : ซีรีสส์ดุฮิต ติดใจคนด ูออกอากาศตลอดวนั 
Morning Cinema  : ภาพยนตรด์ี ภาพยนตรเ์ดน่รอบเชา้    
Midnight Cinema  : ภาพยนตรด์ี ภาพยนตรเ์ดน่รอบดกึ    
Happy Movie Time : ภาพยนตรด์ีส  าหรบัครอบครวั (จนัทร ์- ศกุร)์  
Happy Family Time Weekend  : ภาพยนตรด์ีส  าหรบัครอบครวั  (เสาร ์- อาทิตย)์ 
 

Thai Movies : ภาพยนตร/์ซีรีสไ์ทย ภายใตก้ารผลิตของคา่ย  MONO Originals 
  เรื่อง บษุบา The Secret Weapon น าแสดงโดย มกุ-พิชานา และตมูตาม ยทุธนา 
 

 
 
 
 
 
 

 

คอนเทนตคุ์ณภาพอ่ืนๆ 

รายการข่าว   : ข่าวเชา้ Good Morning Thailand    เจาะข่าวเด็ด The Day News Update   
   เรื่องเดน่ประเด็นดงั Top Talk Daily ข่าวสัน้ Motion News    
   ข่าวค ่า Nightly News    
สารคด ี  : World Voyage Documentary โลกเดินเรื่อง     
รายการวาไรตี ้  : Movie Language ซีนเด็ดภาษาหนงั    Entertainment Now   
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ทัง้นี ้ช่อง MONO29 มีบรกิารส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธิของคนพิการใหเ้ขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากรายการโทรทศัน ์

อาทิ ข่าวเช้า Good Morning Thailand มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language, สารคดี มีบริการเสียงบรรยายภาพ 

Audio Description หรอืค าบรรยายแทนเสียง Closed Caption 

รายไดห้ลักของธุรกิจสื่อทีวี MONO29 มาจากการขายเวลาโฆษณาใหแ้ก่ผูส้นับสนุนรายการ (Sponsor) หรือ

เจา้ของสินคา้ โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซือ้ช่วงเวลา การไท-อิน (Tie-in) ในรายการขายพืน้ที่แสดงตราสินคา้  

พรอ้มทัง้มีกิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับพนัธมิตรที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม MONO29 Movie Preview, งาน

เทศกาลประดบัไฟครัง้ยิ่งใหญ่ Forest of Illumination at Kirimaya, งานเทศกาลโคมไฟและอาหารนานาชาติ Thailand 

International Lantern & Food Festival, งานเทศกาลภาพยนตรอ์าเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครัง้ที่ 7 

อีกทัง้ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากเมืองพทัยา ใหจ้ดังานปีใหม่ “MONO29 Pattaya Countdown 2022” มหกรรม

ดนตรีสดุยิ่งใหญ่ส่งทา้ยปี ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จงัหวดัชลบรุี โดยมีศิลปินช่ือดงัมากมาย อาทิ แบมแบม GOT7, 

ปาลม์ม่ี, URBOYTJ, วง POTATO ฯลฯ  โดยมีการวางระบบมาตรการสาธารณสขุในการป้องกันตามที่ ศบค.ก าหนดไว้

อย่างเครง่ครดั ทัง้คดักรองการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม และผ่านการตรวจ ATK  ซึ่งการจดังานเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และ

ผลตอบรบัที่ดี  
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2. ธุรกิจบริการวิดโีอสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชกิ (Subscription Video on Demand Business) 

ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

MonoMax  เป็นผูใ้หบ้ริการ Online Movie Streaming เจา้แรกๆ ของประเทศไทย ที่ใหบ้ริการชมภาพยนตร์

ออนไลนแ์บบถูกลิขสิทธิ์ ดว้ยคอนเทนตจ์ากทัง้ในและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ชั่วโมง ทัง้ภาพยนตรแ์ละซีรีส ์

ฟอรม์ยกัษ์ในรูปแบบ 2 ภาษา มีพากยไ์ทยครบทุกเรื ่อง โดยเฉพาะซีรีสจ์ีนที่มีกระแสทัง้จากจีน และในประเทศ 

ภาพยนตรท์ี่ไดร้บัรางวัล ภาพยนตรน์อกกระแส หรือเฉพาะกลุ่ม กีฬา การต์ูน ซีรีส ์และสารคดีต่างๆ   ซึ่งรองรบัการ

ใช ง้านท ุกอ ุปกรณ ์อย่างคอมพิวเตอร  ์สมารท์ท ีว ี สมารท์โฟน รวมถึงสมารท์ด ีไวซอ์ื ่นๆ อาทิ Android box 

Chromecast  ฯลฯ และรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  โดยมีรายไดจ้ากการให้บริการลูกคา้แบบ

รายเดือน (Subscription Video on Demand: SVOD)  ซึ่งลกูคา้สามารถรบัชมคอนเทนตไ์ดอ้ย่างไม่จ ากัด เริ่มตน้

เดือนละ 250 บาท และมีโปรโมชั่นส าหรบัการสมัครสมาชิกแบบระยะยาว หรือจดักิจกรรมทางการตลาดร่วมกับ

พนัธมิตร รวมถึงปัจุบนับริษัทใหบ้ริการกับลูกคา้ 3BB บนกล่อง 3BB GIGATV 

บริษัทเป็นพนัธมิตรกบัค่ายภาพยนตรช์ัน้น า หรือผูผ้ลิตผลงานคณุภาพต่างๆ ทัง้ในประเทศ ไดแ้ก่ สหมงคลฟิลม์ , 

M Picture, Golden A, การต์ูนคลบั, Amigo และต่างประเทศ ไดแ้ก่ ทางยุโรป-อเมริกา STX., Lotus Media , MGM 

International Television Distribution Inc., ทางเกาหลี SBS, JTBC, CJ Entertainment, MBC ทางจีน ฮ่องกง

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

ผูใ้หบ้ริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic, IMG ฯลฯ 
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ส าหรบัธุรกิจดา้นภาพยนตร ์บริษัทยงัคงด าเนินการจัดหาภาพยนตรต์่างประเทศ และผลิตภาพยนตรไ์ทย

คุณภาพ ในนาม ค่ายโมโน ฟิลม์ เพื่อน าเขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์และบริหารลิขสิทธิ์ภาพยนตรท์ี่มีใหเ้กิดประโยชน์

และสรา้งรายไดจ้ากหลายแพลตฟอรม์ ตัง้แต่ทางออนไลนผ์่านเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนั MonoMax ทางทีวีผ่านช่อง 

MONO29 และขายสิทธิ์ไปยงัต่างประเทศ โดยธุรกิจมีรายไดท้างตรงจากผูช้มในโรงภาพยนตร ์และการเป็นผูจ้ ัดหา

แบ่งสิทธ์ิ (Sublicense) ต่อไปยงัหน่วยธุรกิจในเครือ ทัง้นี ้ปี 2564 บรษิัทน าภาพยนตรเ์ขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์รวม 6 เรื่อง 

ดงันี ้

ภาพยนตรต์่างประเทศทีเ่ข้าฉายปี 2564 

   Your Eyes Tell – สมัผสันัน้…ไม่มีวนัลืม    Boss Level – บอสมหากาฬ ฝ่าดา่นนรก 

   The Mauritanian – มอรทิาเนียน พลิกคดี จองจ าอ ามหิต    Shock Wave 2 – คนคมถลม่นวิเคลียร ์

   City of Lies –  ทพูคั บิก๊กี ้คดีไม่เงียบ    อโยธยา มหาละลวย 
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3. ธุรกิจให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร (Online Business Intelligence)  

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บรษิัทใหบ้รกิารออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร ดว้ยทีมงานที่มีศกัยภาพ ที่ผลกัดนัผลงานออนไลนม์ากว่า 20 ปี 

ผ่านสื่อออนไลนท์ี่แข็งแกร่ง ในนาม  MThai  ผูน้  าสื่อสงัคมออนไลนค์ุณภาพที่มีความน่าเช่ือถือ และเป็นที่รูจ้กัในฐานะ  

Branded Influencer ดา้นการน าเสนอข่าวสารออนไลนท์ี่ “ชัดเจน เที ่ยงตรง” เนน้รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลที่

ถกูตอ้ง เขา้ใจง่าย และตรงประเด็น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ Facebook : MThaidotcom และ Twitter : Mthai 

ที่มีผูต้ิดตามรวมกว่า 3 ลา้นราย  โดยมีรางวลัการนัตี   อาทิ  รางวลัดีเด่นสื่อมวลชนดา้นภัยพิบตัิสึนามิ โดยศูนย์

พฒันาการสื่อสารดา้นภัยพิบตัิ ไทยพีบีเอส  และรางวลั Best Brand Performance on Twitter ในงาน Thailand 

Social Awards  

 

 

 

 

 

 
 

บริษัทไดใ้หบ้ริการ วางแผน ออกแบบ สรา้งสรรคส์ื่อทางการตลาดแบบองคร์วม ใหก้ับธุรกิจในเครือ และ

พนัธมิตรที่เป็นเจา้ของสินคา้และบริการต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  ดว้ยความเขา้ใจในการบริหารสื่อแนวใหม่ 

(New Media) ของทุกแพลตฟอรม์ ท าใหต้อบสนองความตอ้งการการท าการตลาด (Marketing Solution) แบบครบ

วงจรใหก้ับลกูคา้ได ้ในรูปแบบทางการตลาด ดงันี ้ 

• Marketing Campaign รว่มท างานกบัเจา้ของแบรนด ์ในการก าหนดกลยทุธแ์คมเปญ ดว้ยการ Design Thinking 

เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของแผนการตลาด 
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• Digital Media และ Online Advertising มีความเช่ียวชาญในการเลือกใชส้ื่อออนไลนแ์ต่ละประเภทที่ตรงกับ

เปา้หมาย ใหเ้หมาะสม และคุม้คา่กบังบประมาณ 

• Advertorial และ Influencer Marketing การเขียนบทความส่งเสริมการขาย ที่สรา้งความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพ 

ใหล้กูคา้มองเห็นประโยชน ์และสรา้งการรบัรูใ้หเ้ขา้ถึงไดง้่ายผ่าน “คนดงั” หรอื “เซเลบรติี”้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Social Media Management การบรหิารจดัการสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสารไปยงักลุ่มเปา้หมาย เพื่อสรา้งการมีส่วน

รว่มและความสมัพนัธก์บัแบรนด ์

• Brand Activation การออกแบบกิจกรรมทางการตลาด ทัง้แบบเฉพาะกลุ่ม (Privilege) หรือแบบทั่วไป เพื่อตอบ

โจทยแ์ละเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 

• Creative Production การบรกิารผลิตเนือ้หาในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรบัการสื่อสารที่หลายหลาย อาทิ ผลิตหนงั

สัน้, ไวรลัคลิป, โฆษณา TVC, การสมัภาษณ,์ Info-Motion Story, TikTok Clip ฯลฯ 

โดยมีรายไดจ้ากค่าบริการรบัออกแบบดา้นการตลาดแบบครบวงจรใหก้บัเจา้ของแบรนด ์ตามงบประมาณที่มี และ

รายไดจ้ากสื่อโฆษณาผ่านทางออนไลน ์และโซเชียลมีเดียอย่าง MThai  
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4. ธุรกิจคอมเมริซ์ (Commerce Business) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ ในรูปแบบทีวีโฮม ชอ้ปปิ้ง และออนไลน ์ภายใตชื้่อ 29Shopping  ซึ่งมี

สินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายครอบคลมุในทุกประเภทสินคา้ เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ซึ่งมีทัง้สินคา้ทัง้ในและ

ต่างประเทศ สั่งซือ้สินคา้ไดส้ะดวกผ่าน Call Center 02 – 100 – 7066, เว็บไซต  ์29shopping.com และทาง Social 

Network  อย่าง เฟซบุ๊ก, ไลน,์ อินสตาแกรม, ยูทูป  และผ่านช่องทางมารเ์ก็ตเพลส (Marketplace) ที่เป็นที่รูจ้ ัก อาทิ 

Shopee, Lazada, JD, Central และ Noc Noc สะดวกสบายมีบริการจดัส่งสินคา้ฟรีทั่วประเทศ มีการรบัประกัน

สินคา้ สามารถคืนสินคา้ได ้และมีบริการหลงัการขายที่ติดต่อไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

บริษัทใชช้่องทางการโปรโมทสินคา้ผ่านช่อง MONO29 เป็นหลกั น าเสนอรายการโฆษณาในรูปแบบการ

แนะน าสินคา้ คุณสมบตัิของสินคา้ และการแสดงการใชง้านที่สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตลก์ารใชช้ีวิตประจ าวนั  มาตรฐาน 

อาทิ เครื่องครวั เครื่องใชไ้  ฟฟ้า เครื่องออกก าลงักาย สินคา้ส าหรบัอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั ฯลฯ  และ

ยงัจดักิจกรรมเพิ่มสิทธิประโยชนจ์ากการซือ้สินคา้ใหก้ับลกูคา้ กระตุน้การซือ้ซ  า้ผ่านแคมเปญ CRM ช่ือ 29Shopping 

Bonus Point 
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5. ธุรกิจจัดสรรคอนเทนต ์(Master Content Provider) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

เป็นผูใ้หบ้ริการผลิตและจดัหาคอนเทนตค์ณุภาพทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อใหบ้ริการบนกล่อง 3BB GIGATV   

โมโน เน็กซ ์ลงนามเป็นพนัธมิตรรว่มกบั บรษิัท ทร ีบีบี ทีวี จ ากดั ผูใ้หบ้รกิาร 3BB  GIGATV และ บริษัท KT Corporation 

ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมอนัดบั 1 ในประเทศเกาหลีใต ้ เพื่อส่งเสริมการใหบ้รกิารกล่องดทูีวีอนัทนัสมยั ตอบสนอง

ครบทกุความบนัเทิง คณุภาพคมชดัไม่สะดดุ บนโครงข่าย Fiber Optic คณุภาพสงูของ 3BB  ซึ ่งมีฐานลกูคา้

อินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดก์ว่า 3.6 ลา้นราย    

จากประสบการณด์า้นการผลิตและจัดหาคอนเทนตท์ั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพยนตรแ์ละซีรีส ์  

สู่ผูช้มมากว่า 8 ปีในธุรกิจสื่อทีวี และสตรีมมิ่ง   ประกอบกบัความสมัพนัธอ์นัเหนียวแน่นระหว่างบริษัทกบัสตดูิโอชัน้น า

ระดบัโลก บริษัทจึงไดร้บัความไวว้างใจในฐานะ Master Content Provider (MCP) เพื่อเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ดา้น

คอนเทนต ์และจดัวางกลยทุธท์างการตลาดดา้นคอนเทนตใ์ห ้และผลกัดนั 3BB GIGATV เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยเป็นผู้สนับสนุนการติดต่อกับพันธมิตรรายใหญ่ๆ อาทิ HBO GO, สตูดิโอชั้นน า 

ในต่างประเทศรายอื่นๆ และผูใ้หบ้ริการคอนเทนตป์ระเภทต่างๆ เพื่อจดัหาเนือ้หาพรีเมียมและเขา้ถึงลกูคา้ 3BB ในเมือง

และต่างจงัหวดั อาทิ ช่องรายการจากต่างประเทศ ช่องเคเบิลทีวี ภาพยนตรแ์ละซีรีสจ์ากเอเชียและฮอลลีวดู ภาพยนตร์

และละครไทย กีฬา การต์นูและครอบครวั ชอ้ปปิ้ง รายการเพลง ข่าว สารคดี และอื่นๆ โดยเริ่มใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 3BB 

ภายใตก้ล่อง “3BB GIGATV” ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2563  ซึง่ลกูคา้สามารถเลือกชมช่องพรีเมียมไดม้ากกวา่ 30 ช่อง 

รวมถึงช่องที่ทางโมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ เป็นผูค้วบคุมการผลิตและน าช่องไปออกอากาศบนกล่อง 

3BB GIGATV รวม 6 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง “ทรีบีบีเอเชียน” (3BB Asian), ช่อง “ทรีบีบีสปอรต์วนั” (3BB Sports 1), “โมโน 

พลัส” (Mono Plus), ช่อง “โมโน ย่ีสิบเกา้ มิวสิค สเตชั่น” (Mono29 Music Station)  ช่อง “รชั สตอรี่” (Rush Stories) 

และช่อง “อลวัร”์  (A’lure) ฯลฯ โดยธุรกิจมีรายไดจ้ากส่วนแบ่งจากการเป็นพนัธมิตร และจากการผลิตช่องโทรทศัน์

ใหก้บั 3BB 
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การจัดหาผลติภณัฑแ์ละบริการ 

โดยปัจจบุนับริษัทมุ่งเนน้ความเช่ียวชาญดา้นคอนเทนตบ์นัเทิง ภาพยนตร ์และซีรีส ์  บริษัทมีการจดัหาและซือ้

ลิขสิทธิ์คอนเทนตต์่างๆ ทัง้จากในและต่างประเทศ  บริษัทเป็นพนัธมิตรกบัค่ายสตดูิโอชัน้น าต่างประเทศ ทัง้ฝ่ังอเมริกา 

ยุโรป และเอเซีย รวมถึงผูใ้หบ้ริการคอนเทนตร์ายอื่นๆ ในประเทศไทย   

ทั้งนี ้ยังมีส่วนที่ทางโมโน เน็กซ ์และบริษัท ในเครือ เป็นผูผ้ลิตเอง อาทิ  

• ทีมผลิตรายการโทรทศัน ์ประเภทข่าว สกู๊ป ทอลก์โชว ์ ช่องโมโนทเวนตีไ้นน ์(MONO29)  

• ทีมผลิตซีรีส ์โมโน ออริจินอล (Mono Originals) ผลิตภาพยนต ์ซีรีส ์ใหแ้ก่ MONO29 และ MonoMax โดย

รวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในสายงานเขา้มารว่มงาน  รวมถึงการจา้งบริษัทภายนอก 

โดยเนน้การถ่ายท าที่ความคมชดัระดบัสงู (4K) โดยผลงานในส่วนนีม้ีโอกาสในการจดัจ าหน่ายลิขสิทธิ์ใน

ต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย กมัพชูา สหรฐัอเมริกา และผูใ้หบ้ริการสตรีมมิ่ง Netflix ซึ่งมีขอ้ดี ในเรื่อง

รายไดแ้ละการผลกัดนัภาพยนตรบ์างรายการใหเ้ป็นที่รูจ้ักระดบัโลก 

• แผนงานรว่มผลิตกบัต่างประเทศ (Co-Production and Remake) ไดม้ีการเจรจา ซือ้บทประพนัธจ์าก

ต่างประเทศ และแผนงานรว่มผลิตในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัเก่ียวกบัโรคระบาดท าใหถ้กูเลื่อนการ

รว่มงานออกไปก่อน 

• รายการแนะน าสินคา้ 29Shoppinng ผลิตและถ่ายท าภายในบริษัทบางส่วนใชช้ิน้งานจากเจา้ของสินคา้เอง

มาประกอบ เพื่อความรวดเรว็และประหยดัตน้ทนุ ทัง้นี ้มีเจา้ของสินคา้หลายราย จา้งผลิตรายการประเภทนีด้ว้ย 

ปัจจบุนั บริษัทไดม้ีการรว่มมือกบัพนัธมิตรหลายรายในการสนบัสนนุ และจดัซือ้จดัจา้งบริการเก่ียวกบัการเช่า

อปุกรณก์ารถ่ายท าคณุภาพสงู หอ้งพากย ์ทีมพากย ์หอ้งตดัต่อภาพ หอ้งตดัต่อเสียง สตดูิโอท ากราฟิก ท าใหผ้ลงาน

ต่างๆเป็นที่ยอมรบัจากผูช้ม พนัธมิตร และผูจ้า้งงานเป็นอย่างดี  
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

1. ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 

บริษัทย่อยของบริษัทไดใ้บอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศันใ์นระบบดิจิตอลประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดบัชาติจาก กสทช. โดยใบอนญุาตมีอาย ุ15 ปี ซึ่งใบอนญุาตจะสิน้สดุในเดือนเมษายน พ.ศ. 2572 

 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

บริษัทย่อยของบริษัทไดใ้บอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์รวม 4 ใบอนญุาตจาก กสทช. 
ประกอบดว้ยช่องรายการ 1) โมโน ทเวนตีไ้นน ์พลสั 2) โมโน 29 มิวสิค สเตชั่น 3) รชั สตอรี่ส ์ และ 4)  อลวัร ์ชาแนล 

 

3. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บริษัทมีคอนเทนตเ์ป็นทรพัยส์ินหลกัเพื่อใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร ์ซีรีส ์และลิขสิทธิ์อื่นๆ  ทัง้เกิด
จากการสรา้งความรว่มมือกบัพนัธมิตรที่หลากหลายเพื่อจดัหาคอนเทนตท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  และมุ่งเนน้การ
ผลิตคอนเทนตค์ณุภาพเองเพื่อใหก้รรมสิทธิ์เป็นของบรษิัทเพื่อรองรบัการเติบโตในยคุดิจิตอลและ เพื่อสนบัสนนุการ
ขยายตวัของธุรกิจบนแพลตฟอรม์ของบริษัทที่หลากหลาย  และเพิ่มช่องทางรายไดก้ารจ าหน่ายสิทธิ์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

ขอ้มลูของทรพัยส์ินโดยละเอียด แสดงไวใ้นเอกสารแนบ 4 ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ  
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

บรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน)  มีบรษิัทย่อยทัง้สิน้ 11 บรษิัท โดยมีภาพรวมการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท ดงันี ้

 

 

บริษัทที่หยดุด าเนินกิจการ 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : MONO 

วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ : 6 มิถนุายน 2556 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107555000040 

ที่ตัง้ส านกังาน :  29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 

  อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 

ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจสื่อและการใหบ้รกิารคอนเทนต ์ (Media and Content Business) 

เว็บไซต ์ :  www.mono.co.th 

โทรศพัท ์ :  (66) 2100 8100 

โทรสาร  :   (66) 2100 8101 

จ านวนและชนิดของหุน้ : ทนุจดทะเบียน 381,805,403.80 บาท 

ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท*   ทนุช าระแลว้ 347,105,403.80 บาท 

  หุน้สามญัจดทะเบียน 3,818,054,038 หุน้ 

  หุน้สามญัช าระแลว้ 3,471,054,038 หุน้ 

  มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
 

* ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัทย่อย 

1.  บริษัท โมโน ไซเบ้อร ์จ ากัด หรือ Mono Cyber  จัดตัง้ขึน้วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2540  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

และเรียกช าระแลว้ 1,227 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจส่ือออนไลนท์ี่แข็งแกรง่และมีคณุภาพอย่าง MThai และใหบ้รกิาร

วางแผน สรา้งสรรค์ส่ือการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Communications) ให้กับแบรนด์เจ้าของสินค้า และ

หน่วยงานราชการ 

2. บริษัท โมโน สตรีมม่ิง จ ากัด หรือ Mono Streaming จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 5 ตลุาคม 2547 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนและ

เรียกช าระแลว้  685  ลา้นบาท ถือหุน้ทั้งหมดโดย  Mono Cyber  ทั้งนี ้Mono Streaming  ประกอบธุรกิจวิดีโอ

สตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก MonoMax ดว้ยคอนเทนตห์ลากหลายประเภททัง้ ซีรีส ์ภาพยนตร ์กีฬา การต์ูน และ

สารคดีต่างๆ สามารถรบัชมคอนเทนตไ์ดทุ้กที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ ์นอกจากนี ้ยงัด าเนินธุรกิจจดัหา

และจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพรใ่นโรงภาพยนตร ์
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3. บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด หรือ Mono Production จดัตัง้ขึน้วนัที่ 4 ตลุาคม 2553 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน และ

เรียกช าระแลว้ 2,820 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจใหบ้ริการพืน้ท่ี ธุรกิจผลิต และรบัจา้งผลิต สรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์

ประเภทบนัเทิง เพื่อแพรภ่าพออกอากาศผ่านส่ือโทรทศันแ์ละส่ืออื่นๆ  

4. บริษัท โมโน บรอดคาซท ์จ ากัด หรือ Mono Broadcast จดัตัง้ขึน้วนัท่ี 9 กนัยายน 2556  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีน

และเรียกช าระแลว้ 2,190 ลา้นบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mono Production ทั้งนี ้Mono Broadcast ด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอล ในนามช่อง MONO29 ภายใตส้โลแกน 

“หนงัดี ซีรีสด์งั” จากสตูดิโอชัน้น าต่างประเทศ ทัง้ ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรบัชมไดท้ั้งทางโทรทัศน์ 

เว็บไซต ์และแอปพลิเคชนั 

5.  บริษัท โมโน ช้อปป้ิง จ ากัด หรือ Mono Shopping จดัตัง้ขึน้วนัที่ 20 มิถุนายน 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

และเรียกช าระแลว้ 20 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจคอมเมิรซ์ โดยจ าหน่ายสินคา้และบริการในรูปแบบทีวีโฮม ชอ้ปป้ิง 

ในชื่อ 29Shopping ผ่านช่อง MONO29 น าเสนอสินคา้หลากหลายสไตล ์ที่มีคณุภาพและมาตรฐาน อาทิ เครื่องครวั 

เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าส าหรับอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ คัดสรรด้วยทีมงานมืออาชีพที่มาก

ประสบการณท์ัง้ในและต่างประเทศ  

6. บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส ์จ ากัด หรือ Mono Info จดัตัง้ขึน้วนัที่ 15 ธันวาคม 2553 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน

และเรียกช าระแลว้ 8 ลา้นบาท ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์(Software) โดยเป็น

ผูผ้ลิต และพฒันาโปรแกรมต่างๆ รวมทัง้การดแูลรกัษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับการใหบ้รกิาร

ของบรษิัท และพฒันาแอปพลิเคชนั (Application) ต่างๆ 

7. บริษัท โมโน มิวสิค จ ากัด หรือ Mono Music จดัตัง้ขึน้วนัที่ 1 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและ

เรียกช าระแลว้ 27 ลา้นบาท ปัจจบุนัหยดุด าเนินกิจการและอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 

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

เรียกช าระแลว้ 20 ลา้นบาท ปัจจบุนัหยดุด าเนินกิจการและอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 

9. บริษัท โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จ ากัด หรือ Mono Talent Studio จดัตัง้ขึน้วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 ปัจจุบนัมี

ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 8 ลา้นบาท ปัจจบุนัหยดุด าเนินกิจการและอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 

10. บริษัท ทีโมเมนต ์จ ากัด หรือ T Moment จัดตัง้ขึน้วันที่ 9 มีนาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 

และทุนที่เรียกช าระแลว้ 29 ลา้นบาท ปัจจบุนัหยดุด าเนินกิจการและอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 

11. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดตัง้ขึน้วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันมีทนุ     

จดทะเบียน และทุนที่เรียกช าระแลว้ 8 ลา้นดอลลารฮ์่องกง หรือประมาณ 32 ลา้นบาท ปัจจุบันหยุดด าเนิน

กิจการและอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ชื่อบริษัท 
และทีต้ั่งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO NEXT 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัท โมโน ไซเบ้อร ์จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ 

ธุรกิจออนไลนค์รบวงจร 

12,270,000 หุน้ 100% 

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง 6,850,000 หุน้ บริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากดั  
ถือหุน้ 100% 

บริษัท โมโน โปรดักชั่น จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจสื่อทีวี 28,200,000 หุน้ 100% 

บริษัท โมโน บรอดคาซท ์จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจสื่อทีวี 219,000,000 หุน้ บริษัท โมโน โปรดกัชั่น จ ากดั  
ถือหุน้ 100% 

บริษัท โมโน ช้อปป้ิง จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจคอมเมิรซ์ 4,000,000 หุน้ 100% 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส ์จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

ธุรกิจสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

80,000 หุน้ 100% 
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ชื่อบริษัท 
และทีต้ั่งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ 
โดย MONO NEXT 
และ/หรือบริษัทย่อย 

บริษัทที่หยุดด าเนินกิจการ 

บริษัท โมโน มิวสิค จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

อยู่ระหว่างการช าระบญัชี 270,000 หุน้ 100% 

บริษัท โมโน เรดิโอ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 
โทรสาร  (66) 2100 8101 

อยู่ระหว่างการช าระบญัชี 2,000,000 หุน้ 100% 

บริษัท โมโน ทาเลนท ์สตูดิโอ จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 

โทรสาร  (66) 2100 8101 

อยู่ระหว่างการช าระบญัชี 80,000 หุน้ 100% 

บริษัท ทโีมเมนต ์จ ากัด 
29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลบั 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์(66) 2100 8100 

โทรสาร  (66) 2100 8101 

อยู่ระหว่างการช าระบญัชี 500,000 หุน้ 

(เรียกช าระรอ้ยละ 57.50) 

100% 

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

Central, Hong Kong  

อยู่ระหว่างการช าระบญัชี 25,000,000 หุน้ 100% 

บริษัททีช่ าระบัญชี 

PT. Mono Technology Indonesia ช าระบญัชีแลว้เสรจ็ 
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1.3.2 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่     และการด าเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัทไม่ไดม้ีความสัมพันธ ์หรือเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจอื ่นของผูถ้ือหุน้รายใหญ่อย่างมีน ัยส าคญั มี
ความสัมพันธก์ันแต่เพียงการด าเนินธุรกรรมการคา้โดยทั่วไป  ตามที่ไดเ้ปิดเผยในส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ หัวขอ้ 
9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน  

 

ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สูงสุด  10  รายแรกของบริษัท  ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสุด (วัน Record Date) เมื่อ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 มีดงันี ้

 
1.4  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 381,805,403.80 บาท และมีทุนช าระแลว้จ านวน 347,105,403.80 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจดทะเบียน  3,818,054,038 หุน้ และหุน้สามญัช าระแลว้ 3,471,054,038 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.1 บาท 

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ ร้อยละของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

1. นาย พิชญ ์โพธารามิก 2,287,742,880 65.91 

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

236,000,000 6.80 

3. น.ส. พรอ้มศิร ิสหบญุธรรม 150,426,600 4.33 

4. นาง ลลนา ธาราสขุ 95,609,000 2.75 

5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 72,820,000 2.10 
6. นาย ปราโมทย ์พสวงศ ์ 65,000,000 1.87 

7. นาย โสรชัย ์อศัวะประภา 46,545,900 1.34 

8. นาย นิพนธ ์ลีละศิธร 25,800,000 0.74 

9. นาย นวมินทร ์ประสพเนตร 12,900,000 0.37 

10. 
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อผูฝ้าก 

12,054,203 0.35 

 ผูถื้อหุน้รายอื่นๆ 466,155,455 13.43 

 รวม 3,471,054,038 100.00 
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การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2564 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 347,105,403.80 บาท ทั้งนี ้เมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2564 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 34,700,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 381,805,403.80 บาท โดยออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 347,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ

รองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส าหรบัเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

ท าให ้ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีทนุจดทะเบียน 381,805,403.80 บาท และทนุช าระแลว้ 347,105,403.80 บาท 

 

1.5  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 

โดยคณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น  การด ารงเงินไว้

เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจ าปี

ของบริษัท  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว   เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้นได้ 

แลว้รายงานให้ที่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ส าหรบับริษัทย่อย  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารอง

ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่าย เงินปันผล

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการของบรษิัทย่อยนัน้ๆ 

เป็นตน้ ทั้งนี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดผ้่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ของ แต่ละบรษิัทย่อยนัน้ 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ไดม้ีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ

นโยบายบริหารความเส่ียง ซึ่งบริษัท ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อใหท้นัต่อสถานการณก์ารเปล่ียนแปลง 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวไดร้วมถึง   มาตรการในการป้องกันและแกไ้ขความเสี่ยง   โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management Committee)  คอยดูแลและติดตามความเส่ียงตามแผนที่ว างไว้ โดยความร่วมมือและการ

ประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้

1.  การก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท ตามแผนงานหลกัของบริษัท และความ

เส่ียงในการด าเนินธุรกิจต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพื่อให้แผนงานการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกับแผนงานและ

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  

2.  การจัดการความเส่ียงตามแผนงานการบริหารความเส่ียงขา้งตน้ แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ  จะไดจ้ัดล าดับ

ความส าคัญของความเส่ียงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเส่ียงดังกล่าวจะมีต่อองคก์ร  แลว้จึง

ก าหนดมาตรการการจัดการกับความเส่ียงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เป็นผู้

ประสานงานและเขา้รว่มสอบทานความเส่ียงตามมาตรการลดความเส่ียงดงักล่าว  

3. มาตรการบรหิารความเส่ียงขา้งตน้จะไดร้บัการติดตามและทบทวนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรหิารความ

เส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยฝ่ายบริหารจากทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยจะมีการจดัประชมุทุกไตรมาส เพื่อติดตามและ

ทบทวนผลการด าเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะท าการติดตามและสอบ

ทานการจดัการความเส่ียงของแต่ละบรษิัท หรือหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามที่บรษิัทไดต้ัง้ไว ้ 

นอกจากการบริหารความเส่ียงตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ บริษัท ยงัจดัใหม้ีการฝึกอบรม สมัมนา รวมทัง้ก าหนดมาตรการใน

การบรหิารความเส่ียง เขา้เป็นส่วนหนึ่งในการวดัประเมินผลงานของพนกังาน ทัง้ในระดบัปฏิบตัิการและระดบับรหิาร เพื่อ

เป็นการปลกูฝังจิตส านึก การฝึกอบรมดงักล่าวจะเนน้ในดา้นแนวคิด และหลกัปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

อนัจะน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายขององคก์รและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้สืบไป 

2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทไดด้  าเนินธุรกิจต่างๆ ภายใตน้โยบายบริหารความเส่ียง มีการวางแผนบริหารจดัการ ประเมิน ติดตาม และ

ควบคุมความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยการดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ซึ่งมีหนา้ที่รายงานสถานะ  

ต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ ความเส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัท มีดงันี ้
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2.2.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากสถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ดว้ยสถานการณร์ะบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสงัคม และเศรษฐกิจโดยรวมของทัง้ในประเทศ และ

ทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ ไดร้บัผลกระทบ ส่งผลใหเ้กิดการใชช้ีวิตแบบ New Normal ท าใหพ้ฤติกรรมการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค

ลดลง บรษิัทจึงตอ้งปรบัตวัตามความตอ้งการหลกัของลกูคา้ นอกจากนี ้การแพรร่ะบาดยงัส่งผลกระทบต่อการท างานของ

บรษิัท ซึ่งที่ผ่านมาบรษิัทค านึงถึงความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกั 

แนวทางบริหารจัดการ 

บรษิัทไดม้ีการปรบัตวั เพื่อใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ โดยไดม้ีการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ โครงสรา้งองคก์ร 

มีการย้ายที่ตัง้ส านักงานไปยังพืน้ที่ของบริษัทเองที่ MONO29 Studio ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ปี 2563 โดยจัดใหเ้ป็น 

Co-working Space ซึ่งไม่ก าหนดที่นั่งแบบถาวร เป็นการลดค่าเช่าพืน้ที่ส  านักงาน และสอดคล้องกับ New Normal 

รวมทั้งใช้ Application ในการแจง้ข่าวสาร ระบุจ านวนที่นั่ง เพื่อควบคุมจ านวนพนักงานในส านักงานให้เหมาะสมกับ

สถานการณก์ารระบาดของโควิด มีการท าความสะอาดพืน้ที่ปฏิบัติงานทุกวัน วางนโยบายการปฏิบัติตัวสอดคลอ้งกับ

ข่าวสารการระบาดในเขตพืน้ที่ การปฏิบัติแผนต่างๆ หากพนักงานตรวจพบว่าติดเชือ้ หรือมีความเส่ียง จะตอ้งรีบแจง้

ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายทรพัยากรบุคคล และเขา้สู่กระบวนการรกัษา/กกัตวัตามที่ก าหนด   ทัง้นี ้โดยส่วนใหญ่แลว้ บริษัท

ได้ปรับรูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from Home และการประชุมแบบ e-meeting เป็นหลัก ซึ่งท าให้บริษัทลด

ค่าใชจ้่ายไดเ้ป็นอย่างมาก และเฝา้ระวงัการระบาดโควิด-19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัในธุรกิจทวี ี

ภาพรวมของธุรกิจทีวีในปี 2564 ดว้ยสถานการณร์ะบาดของไวรสัโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทัง้ดา้น

เศรษฐกิจและสงัคม ธุรกิจต่างๆ ไดร้บัผลกระทบทัง้ในประเทศและทั่วโลก รวมถึงธุรกิจทีวีที่งบการลงโฆษณาทีวีลดลง และ

ผูบ้รโิภคในแบบออนไลนม์ีเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ 

แนวทางบริหารจัดการ 

บรษิัทไดม้ีการปรบัตวั เพื่อใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ มีการปรบักลยทุธทางการตลาด ปรบัแผนการขาย

โฆษณาผนวกการขาย On Air กับ Online เขา้ดว้ยกัน รวมถึงกลยุทธก์ารปรบัผงัรายการของช่อง MONO29 ดว้ยการเพิ่ม

สดัส่วนซีรีสเ์อเชียซึ่งไดร้บัการตอบรบัจากผูช้มเป็นอย่างดี รวมถึงการปรบัคอนเทนตข์่าว เพิ่มรายการข่าวในช่วงเวลาไพรม์

ไทม ์เพิ่มความเขม้ขน้ของเนือ้หาทั้งสาระและบันเทิงขึน้ท าใหค้วามนิยมของผูช้ม (เรตติง้) เพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตาม ช่อง 

MONO29 ยงัคงความเป็นช่องหนงัดีซีรีสด์งัจากรอบโลก ซึ่งปัจจบุนัครองเรตติง้อนัดบั 3 ของทีวีดิจิตอลไทยไดอ้ย่างเหนียว

แน่น 
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ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology) 

สถานการณโ์รคระบาด ท าใหพ้ฤติกรรมการใชช้ีวิตเปล่ียนแปลงไป การล็อกดาวนท์ าใหเ้กิดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

New Normal ที่ตอ้งท างานจากที่บา้น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม  การแสวงหาขอ้มลู ข่าวสารและความบนัเทิงจากส่ือ

ดิจิตอล ท าใหแ้พลตฟอรม์วิดีโอในรูปแบบ Streaming Video on Demand และ Premium Content  เป็นรูปแบบท่ีผูบ้รโิภค

หนัมาสนใจเพิ่มขึน้ แทนการชมภาพยนตรจ์ากโรงภาพยนตร ์และทางโทรทศัน ์   ท าใหผู้ช้มหนัไปชมผ่านออนไลนเ์พิ่มมาก

ขึน้  แม้ว่าพฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภคมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วตามกระแสเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง 

(Disruptive Technology) บรษิัทไดต้ระหนกัถึงเรื่องนีม้าโดยตลอด      

แนวทางบริหารจัดการ 

ผูช้มสามารถชมช่อง MONO29 ไดท้ัง้จากเว็บไซต ์อินเทอรเ์น็ตทีวีและแอปพลิเคชนั  และต่อมาไดต้่อยอดมาเป็น

ธุรกิจวิดีโอออนดีมานดใ์นบรกิาร MonoMax  ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไดท้ าการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการรบัชม

ทีวีจะปรบัรูปแบบไปสู่การเป็นอินเทอรเ์น็ตทีวีมากขึน้  นอกจากนี ้  บรษิัทยงัไดข้ยายธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง (29Shopping) เพื่อ

ตอบรบัพฤติกรรมการซือ้สินคา้ที่ใหค้วามสนใจเลือกซือ้สินคา้ผ่านแพลตฟอรม์ TV Home Shopping หรือชอ้ปป้ิงออนไลน์

มากขึน้   บรษิัทไดว้างระบบการบรหิารจดัการใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงไดง้่าย  สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการช าระเงินผ่าน

ระบบออนไลน ์ การจัดส่งสินคา้ถึงปลายทางพรอ้มการรบัประกันสินคา้ หรือสามารถโทรสอบถามไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

บรษิัทป้องกนัความเส่ียงที่เกิดขึน้ดว้ยการเชื่อมโยงช่องทางออฟไลนม์าสู่ออนไลน์  เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในทกุช่องทาง 

 

ความเสี่ยงจากภัยคกุคามทางไซเบอร ์: ความเสี่ยงใหม่ทีอ่าจเกิดขึน้ 

ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึน้ โดยเฉพาะการจ าหน่ายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

(E-commerce) อาจกลายเป็นปัจจัยความเส่ียงดา้นภัยคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat) ที่มีผลกระทบต่อโครงข่าย

ปฏิบตัิงานที่ตอ้งเชื่อมโยงกบัโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัท และ

ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ลูกคา้ หรือคู่คา้ทางธุรกิจ การไม่สามารถรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลู จะส่งผลกระทบต่อ

ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ภาพลกัษณแ์ละชื่อเสียง ภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat) อาจ

น ามาซึ่งการรั่วไหลของขอ้มลูส าคญัในการด าเนินงานหรือขอ้มลูส่วนบคุคลของคู่สญัญา คู่คา้ และลกูคา้ 

แนวทางบริหารจัดการ 

บริษัทมีการจัดการความปลอดภัยของขอ้มูลดว้ยการแยกขอ้มูลทางธุรกิจและไฟลภ์าพยนตรต์่างๆ ไวใ้นระบบ

คอมพิวเตอรแ์บบปิดท่ีอินเทอรเ์น็ตภายนอกไม่สามารถเขา้ถึงได ้รวมทัง้ควบคุมสิทธ์ิการเขา้ถึงหอ้งดงักล่าวตามอ านาจ

หน้าที่ที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากนี ้บริษัทยังไดว้่าจา้งบริษัทที่ปรึกษาดา้นการวางระบบป้องกันการเจาะระบบจาก

ภายนอก เพื่อยกระดบัมาตรการดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง  
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บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Security Policy) และ

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีระบบการจัดการความปลอดภัยส าหรบัขอ้มลูส่วนตัวและสารสนเทศ จัดใหม้ี

ขัน้ตอนหรือวิธีปฏิบตัิเพื่อรองรบัใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายที่ไดก้ าหนดไว ้ มีระบบติดตามการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ให้

เป็นไปตามนโยบายอย่างเครง่ครดั และตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโดยเรว็ เมื่อมีกรณีที่ส่งผลกระทบต่อการรกัษาความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนยัส าคญั อีกทัง้บริษัทไดส้รา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่พนกังานในเรื่องจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกิจและความรบัผิดชอบในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ โดยส่ือสารนโยบายใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง

อย่างทั่วถึง เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิตามได ้เช่น จดัการฝึกอบรม เป็นตน้ 

 

ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ ์

คอนเทนตภ์าพยนตรเ์ป็นหนึ่งในคอนเทนตห์ลกัส าหรบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัท โมโน ดงันัน้ ความเส่ียงหลกั

ยังคงเป็นเร่ืองของปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ียังคงมีเว็บไซตผิ์ดกฏหมายเปิดใหบ้ริการชมภาพยนตร ์ออนไลนแ์บบผิด

ลิขสิทธ์ิ  

แนวทางบริหารจัดการ 

บรษิัทไดม้ีการวางแนวทางการปอ้งกนัไว ้2 แนวทางคือ  

1. System Control  โดยการน าระบบ DRM (Digital Right Management ) ใช้ในการควบคุมเข้าถึง 

Content   คือ เทคโนโลยีที่ใช้ส  าหรับควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูล โดยระบบต้องมีการ

เขา้รหัส ไม่ว่าจะเป็น Content ไฟลภ์าพ ไฟลเ์สียง  พรอ้มกับการก าหนดสิทธิ์การใชง้าน Content ให้

เฉพาะผูท้ี่มีสิทธิ์ไดใ้ชเ้ท่านัน้ และปอ้งกนัการคดัลอก Content ซึ่งปัจจบุนัไดเ้ริ่มด าเนินการพฒันาระบบ 

DRM เพื่อเข้ามาป้องกันการเขา้ถึง และคัดลอก Content ที่เราไดส้ิทธิ์ และท าการเผยแพร่ในบริการ

เรียบรอ้ยแลว้  สามารถครอบคลมุระบบปฎิบตัิการต่างๆ ไดแ้ก่  Website, iOS  และ Android  

2.  แนวทางการด าเนินการกบัเว็บไซตท์ี่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไดจ้ดัตัง้ทีมงาน และหน่วยงานกฎหมาย ในการ

มอนิเตอรต์รวจสอบเว็บไซต์ หรือผู้ที่น  า Content อันเป็นสิทธิของเราน าไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับ

อนุญาต ซึ่งหากพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ดงักล่าวของบริษัท โดยน าไปใหบ้ริการในเว็บ หรือเผยแพร่ใน

อินเทอรเ์น็ต จะมีการติดต่อไปเพื่อแจง้ใหท้ าการงดเผยแพรภ่าพยนตรท์นัที  

ทั้งนี ้รวมถึงการแจง้ความเพื่อด าเนินคดีกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ พรอ้มทั้งท าเรื่องขอใหศ้าลมีค าสั่งปิดกัน้

เว็บไซตท่ี์ละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตรข์องบรษิัท ผ่านกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา และกระทรวงดิจิทลั เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นล าดบัตน้ๆ ของโลก สรา้งความเสียหายใน

วงกวา้งต่อเศรษฐกิจไทย และมีแนวโนม้ที่จะทวีความรุนแรงมากขึน้ในอนาคต เพื่อรบัมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรบัตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นบัว่าเป็นส่ิงที่จ  าเป็นท่ีตอ้งเรง่ด าเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อการด าเนินธุรกิจ  

แนวทางบริหารจัดการ 

บริษัทมีการปรบัระบบการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณใ์น ปัจจุบนัโดยใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วย

สนบัสนนุใหส้ามารถท างานไดร้วดเรว็ มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่า เนื่องจากการปลกูผงัจิตส านึก 

ค่านิยม และรวมถึง การน าระบบต่างๆเขา้มาชว่ย ท าใหอ้งคก์รสามารถประหยดัพลงังาน และทรพัยากรต่างๆไดม้ากยิ่งขึน้  

• มีแผนที่จะน าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) ซึ่งเป็นพลงัานทดแทนมาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุทัง้ภายใน

องคก์ร และเป็นการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้ม  

• ปรบัระบบการท างาน โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย ในเรื่องของการอนุมตัิต่างๆ ท าใหส้ามารถลดการใชก้ระดาษ 

รวมถึงการคดัแยกกระดาษโดยน ากระดาษที่ใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ 

• ปรบัปรุงและเลือกใชอ้ปุกรณต์่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และช่วยลดค่าไฟ  

 

2.2.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

คอนเทนตห์ลักของธุรกิจในกลุ่มบริษัทโมโน คือ ภาพยนตรแ์ละซีรีสจ์ากต่างประเทศ  ซึ่งในการท าสัญญาซือ้

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตต์่างๆ จากต่างประเทศจะก าหนดเป็นเงินตราสกลุต่างประเทศ ท าใหม้ีความเส่ียงจากความผนัผวนของ

อัตราแลกเปล่ียน ซึ่งเป็นส่ิงที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของอตัรา

แลกเปล่ียน  ทั้งปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การ

คาดการณ์และการเก็งก าไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ และเมื่ออัตราแลกเปล่ียนเกิดการ

เปล่ียนแปลงก็จะส่งผลใหเ้กิดก าไรหรือขาดทุนได ้ 

แนวทางบริหารจัดการ 

แมว้่าการควบคุมความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจะไม่สามารถท าได ้แต่ทางบริษัท ไดด้  าเนินการบริหารความ

เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนนี ้ดว้ยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward FX) ให้

สอดคลอ้งกบัแผนการจดัซือ้ระหว่างประเทศ และการช าระเงินต่างๆ ซึ่งเป็นการใชเ้ครื่องมือป้องกนัความเส่ียงที่เหมาะสม 

ท าใหส้ามารถบรหิารจดัการตน้ทนุไดอ้ย่างแม่นย ายิ่งขึน้ 
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2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมี่อ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 

นายพิชญ ์โพธารามิก เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท ถือหุน้รอ้ยละ 65.91 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบรษิัท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มากกว่ารอ้ยละ 50 เป็นเสียงขา้งมาก สามารถควบคมุมติที่

ประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ้ยกเวน้เรื่องที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดใหต้อ้ง

ไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้  

แนวทางบริหารจัดการ 

อย่างไรก็ดี หากเป็นวาระที่ นายพิชญ ์โพธารามิก ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น รายการที่เก่ียว

โยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยจ์ากหรือใหแ้ก่นายพิชญ ์โพธารามิก เป็นตน้ นายพิชญ ์โพธารามิก จะไม่สามารถ

ออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้ บรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 (ปัจจบุนัมีจ านวน 4 คน จากกรร

รมการทั้งหมด 8 คน) ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการของบริษัท ค านึงถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่จะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับรษิทั จ านวน 3 ราย เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ

บริษัท และดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความยั่งยนื 

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ให้ความใส่ใจกับการด าเนินงานช่วยเหลือดา้นสังคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการ

ปรบักลยทุธก์ารด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประโยชนร์อบดา้นอนัสงูสดุในการ “เพ่ิมคณุค่ากลุ่มธุรกิจ” และ 

“ภาพลกัษณท่ี์ดีแก่องคก์ร” โดยการพฒันาแผนการด าเนินงานที่ผ่านมาผนวก 2 เรื่องหลกั คือ 

1. CSR – Corporate Social Responsibility โดยยึดหลกับรรษัทภิบาลเป็นกลไกการด าเนินงานของกิจการที่เก่ียวโยง

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ภายใตจ้ดุมุ่งหมายที่ตอ้งการดแูลผลกระทบจากการด าเนินงานที่

จะเกิดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของกิจการอย่างเป็นธรรม นอกเหนือจากสิทธิที่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัตามกฎหมาย รวมถึง

การใชข้ีดความสามารถทางธุรกิจในการสรา้งคณุค่าแก่สงัคม ตลอดจนช่วยเหลือส่วนรวมตามความสามารถของ

กิจการ อนัจะน าไปสูค่วามยั่งยืนของกิจการในระยะยาว 

2. CSV – Creating Share Value สรา้งบทบาทใหก้ับกลุ่มธุรกิจเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาสงัคมดว้ยการน าทรพัยากร

และความเช่ียวชาญหลกัขององคก์รมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ผลกัดนัใหก้ลุม่ธุรกิจในเครอืมีส่วนรว่มและสนบัสนนุทกุ

กิจกรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน สนับสนุนใหพ้นักงานทุกระดบัมีส่วนร่วม 

และจดัท าสื่อเพื่อเผยแพรค่วามรูห้รอืสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัสงัคม ฯลฯ 

 

แนวคิดการขบัเคลื่อนธุรกจิเพือ่ความยั่งยนื  

ปัจจบุนั ทัง้ประเทศไทยและทั่วโลกก าลงัเผชิญกบัปัญหาวิกฤตการณต์่างๆ เช่น การแพรร่ะบาดของไวรสั โควิด-19 

ซึ่งส่งผลกระทบทัง้ดา้นสขุภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ตอ้งปรบัเปลี่ยน รวมถึง ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสงัคม ปัญหา

ความขดัแยง้ทางการเมือง ปัญหาความเหลื่อมล า้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติถกูท าลาย ปัญหาการขาดแคลนทรพัยากร 

ความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาส าคญั คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่ในอนาคต 

และการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัไดร้บัผลกระทบอย่างรวดเรว็จากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีความคาดหวงัตอ้งการเห็นองคก์รแสดงออกถึงการมี

ส่วนรว่มรบัผิดชอบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม ใหเ้กิดความยั่งยืนตอ่ไป 
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กรอบแนวทางปฏบัิตกิารพัฒนาอย่างยั่งยนื  

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความส าคญัในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงก าหนดนโยบายและ

กรอบแนวทางปฏิบตัิการพฒันาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลมุทัง้การเติบโตดา้นธุรกิจ  การใหค้วามส าคญัต่อสิ่งแวดลอ้มที่อาจ

ส่งผลกระทบจากกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  รวมทั้ง ยกระดับการบริหารจัดการองคก์รให้

สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การสรา้งมูลค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ซึ่งไดย้กระดับการ

ด าเนินงานและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยการน า แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 

(Environmental, Social, Governance : ESG)  ประกอบด้วย 3 มิติส  าคัญ ได้แก่  มิติบรรษัทภิบาล  มิติสังคม และมิติ

สิง่แวดลอ้ม   และเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals–SDGs 17) มาปรบัใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้บรษิัทเล็งเห็นความส าคญัของเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) จึงไดพ้ิจารณาความสอดคลอ้งในเบือ้งตน้ดว้ยการน าเป้าหมายดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้น
แนวทางการจดัท ากลยทุธ ์เพื่อใหบ้รษิัทเติบโตไปไดต้ามแนวทางและเปา้หมายที่ไดว้างไว ้
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3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยนื   
 

 
ดว้ยความมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งมีเป้าหมายสงูสดุ คือ ความยั่งยืนขององคก์ร 

อนัก่อใหเ้กิดคณุค่ารว่มดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ในห่วงโซ่ธุรกิจของบรษิัท และเพื่อยกระดบัการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์ร เพื่อเป็นแนวทางด าเนินธุรกิจของกลุม่บรษิัทดงันี ้
 

นโยบายการพัฒนาความยั่งยนื 

1. ด้านกลยุทธค์วามย่ังยนื 
• ก าหนดใหมี้กลยุทธก์ารพฒันาอย่างยั่งยืนขององคก์รที่ครอบคลมุการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยงองคก์ร โครงการ และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต มีการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ความยั่งยืนของบริษัท ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล โดยใหพ้ิจารณาเป็นประเด็น
ส าคญัในการวางแผนธุรกิจ การตดัสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการด าเนินงาน 

 

2. ด้านบรรษัทภบิาล 
• ยึดหลกัคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงาน รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไว ้ 
• ยึดถือและปฏิบตัิตามแนวทางและวิธีปฏิบตัิที่ก  าหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท รวมทัง้นโยบาย และประกาศ

อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายบญัชีและการเงิน 
ประกาศดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั การใชง้านระบบเครอืข่ายและคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

• ใหค้วามส าคญักับการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั  ทัง้นีใ้นส่วนของการด าเนินงานดา้นการ
ตอ่ตา้นทจุรติแสดงไวใ้นหวัขอ้ 8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 
 

โมโน เน็กซ์ และบรษิัทในเครอื  

เรายดึมัน่แนวทางการเติบโตอย่างยัง่ยนื  

ซึ่งต้องมกีารด าเนินธุรกิจอย่างรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม  

ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลที่ด ีตลอดจนสร้างคุณค่าต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  
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3. ด้านเศรษฐกิจ 

• ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิ และรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียและผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างและรักษาผล

ประกอบการที่ดี สรา้งความมั่นคง และความยั่งยืนดา้นการเงินใหก้บับรษิัท 
 

• มุ่งมั่นในการพฒันาดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่ดี โดยก าหนดเป้าหมาย 

วิธีการวดัผล การติดตาม และการประเมินในมิติต่างๆ เพื่อตอบสนอง

และสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ มุ่งเนน้การจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
 

• การพัฒนากลยุทธก์ารเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริมนวัตกรรม

องคก์ร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใหค้วามส าคญักับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน การบรหิารจดัการภายในที่ดี 
 

4. ด้านความปลอดภยั 

• กระตุน้จิตส านึกและปลกูฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั การปกป้องดแูลสิ่งแวดลอ้ม และความรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
 

• ตัง้เป้าหมายไม่ใหมี้อบุตัิเหตจุากการท างาน โดยยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่

กฎหมายก าหนด  
 

5. ด้านสิทธิมนุษยชน 

• ปฏิบตัิต่อพนกังาน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ใหโ้อกาสอย่างเท่า

เทียม มอบหมายงานใหเ้พียงพอตามความสามารถ และ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม หา้มจา้งแรงงานที่มีอายุต ่ากว่า 

18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลมุถึงพนักงาน

ของคูค่า้ และ/หรอืผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

• ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน และ

ทรพัยส์ินของบริษัท โดยไม่ใหก้ระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผูอ้ื่น รวมทัง้ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล 

การเก็บรกัษาขอ้มลูความลบั การเปิดเผยขอ้มลู และการใชป้ระโยชนข์อ้มลูสว่นบคุคล 
 

• เคารพสิทธิ ใหเ้กียรติ และปฏิบตัิต่อพนักงาน  ของบริษัท และคู่คา้ ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย ์
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6. สังคมและชุมชน 

• ลงทุนพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยการสนับสนุนการ

อบรม ใหค้วามรู  ้และทรพัยากรที่จ  าเป็นต่างๆ พรอ้มทั้ง

สรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภัย กระตุน้ให้

เกิดความคิดสรา้งสรรค ์ 

• ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 

ในด ้านคุณภาพของสินค ้าและบริการตามส ัญญา

อย่างครบถว้น 

• เสริมสรา้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง รบัฟังความคิดเห็น และการ

ปรกึษาหารืออย่างโปร่งใส ปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนบัสนุนการ

พฒันาคณุภาพชีวิต และความเขม้แข็งของชมุชน 

• การด าเนินกิจการอย่างรบัผิดชอบตอ่สงัคม ผ่านกิจกรรมที่จดัท าขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ 

และน าไปสู่การอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ ควบคู่กบัการสรา้งมลูค่าเพิ่ม (Value Creation) ใหแ้ก่ธุรกิจไป

พรอ้มกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุภาคสว่น เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

• ใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานภาครฐั พนัธมิตรธุรกิจ ประชาสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ เพื่อมีส่วนรว่มในการ

พฒันาเพื่อความยั่งยืนของประเทศ 

 

7. ส่ิงแวดล้อมและการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

• ด าเนินการจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้มตามเกณฑข์องกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ลงทนุ พฒันา 

และปรบัปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการ

จดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดียิ่งขึน้ 

• คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการปล่อยมลสาร ของเสีย 

และก๊าซเรอืนกระจก เพื่อปอ้งกนั ควบคมุ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคมใหน้อ้ยที่สดุ 

• ก าหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ มีต่อธุรกิจ 

แสวงหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชัน้

บรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

• ส่งเสริมการปลกูจิตส านึกการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

ใหก้ับพนักงาน ใหพ้นักงานเขา้มามีส่วนร่วมจัดการ

และดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างช่องทางให้พนักงาน

รว่มกนัแสดงเจตนารมณใ์นการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
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8. การเปิดเผยข้อมูล 

• เปิดเผยนโยบายการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน ขอ้มลูการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนและผลการด าเนินงานใน

ทุกมิติ ตามหลักเกณฑแ์ละข้อก าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานที่สากลยอมรับอย่าง

เพียงพอ โปรง่ใส และในเวลาที่เหมาะสม 

• เปิดเผยนโยบายดา้นความยั่งยืนแก่พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียใหร้บัทราบและถือปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน 

และด าเนินธุรกิจกบับรษิัท 
 

9. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

• สรา้งความตระหนกัและปลกูฝังจิตส านกึที่ดีใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน โดยจดัใหมี้การสื่อสารอย่างทั่วถึง และ

การฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยส์ุจริต และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี       

ในการปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจ เป็นประจ าทกุปี 

• สรา้งความตระหนกัและปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังาน 

โดยการสื่อสารอย่างทั่วถึง และการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่มีนยัส าคญั

ตอ่ความยั่งยืนขององคก์ร เป็นประจ าทกุปี 

   

10. การปฏิบัตติามนโยบาย 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์รฉบบันี ้จนเป็นวฒันธรรม ด าเนินงานที่ค  านึงถึงประโยชนท์ี่สมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
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เป้าหมาย 
นโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์รไดก้ าหนดขึน้เป็นกลยุทุธก์ารพฒันาในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคม 

เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานของกลุม่บรษิัท 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคมและชุมชน 

แสวงหาแนวทางพฒันาและปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในทกุ
กิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 

จดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงลงทนุ พฒันา และหาแนวทาง
ใหม่ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการ
ควบคมุคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

พฒันาความสามารถพนกังาน
สนบัสนนุการอบรมใหค้วามรูแ้ละ
ทรพัยากรที่จ  าเป็น สรา้ง
สภาพแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภยั 
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์
นวตักรรมใหม่ๆ  

พฒันาและสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์ร 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใหเ้ป็นกลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจ  

 

คิดคน้แนวทางและวิธีการลดการใช้
ทรพัยากรและพลงังาน ลดการปล่อย
มลสาร ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อปอ้งกนั ควบคมุ และลด
ผลกระทบใหน้อ้ยที่สดุ 

รว่มมือกบัภาครฐั พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ประชาสงัคม และผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อ
มีส่วนรว่มในการพฒันาเพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศ 

 

สง่เสริมและสนบัสนนุใหคู้ค่า้และ  ผูม้ี
สว่นไดเ้สียตลอดห่วงโซธุ่รกิจด าเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

ก าหนดวิธีประเมินความเสี่ยง และ

ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ 

สนบัสนนุการฟ้ืนฟทูรพัยากร ธรรมชาติ

อย่างตอ่เน่ือง เช่นการปลกูป่า 

สนับสนุนการช่วยเหลือชุมชน และ

สงัคมอย่างตอ่เน่ือง 

เป้าหมาย 
 

ใชพ้ลงังานทดแทน และพฒันาธุรกิจสี
เขียว เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ 

เป้าหมาย 
 

ก าหนดเปา้หมายการลดปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจก 

เป้าหมาย 
 

ไม่มีกรณีรอ้งเรยีน หรอืรอ้งเรียกการ
เยียวยา หรือค่าชดเชย 
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กรอบแนวทางหลักการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธก์รอบแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 CARE OF GOVERNANCE 

  CARE OF SOCIAL 

 CARE OF ENVIRONMENTAL 

 
หมายถึง “การให้ความส าคัญอย่างใส่ใจ”   ในการมีส่วนรว่มช่วยเหลือสงัคม / สิ่งแวดลอ้ม อย่างเต็มก าลงัและ

ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบาล 

C  : Community , Communication สนบัสนนุชมุชน / สื่อสารความรู ้ 

A  : Alliance ความรว่มมือในองคก์ร / ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

R  : Reduce , Reuse , Repair , Recycle , Renewable  

E  : Environment , Engagement  การด าเนินงานรกัษาทรพัยากร อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม / การมีส่วนรว่มโครงการ 

  
 
3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

3.2.1 หว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

โมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครือด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตามหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงผลกระทบดา้น

สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหมี้การพฒันาอย่างยั่งยืน และไดมี้การยกระดบัการด าเนินการนีไ้ปยงัผูมี้ส่วน

ไดเ้สียของบรษิัท โดยมีวตัถปุระสงคผ์ลกัดนัและสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือกนัในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

บริษัทค านึงถึงความสมัพนัธข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัในกิจกรรม ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตัง้แต่ตน้น า้จนถึง

ปลายน า้เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัทกุภาคสว่น 

C.A.R.E 
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ทัง้นี ้ภาพรวมห่วงโซค่ณุคา่ของธุรกิจของกลุม่บรษิัท ประกอบดว้ยกิจกรรมบนห่วงโซค่ณุคา่ 2 ประเภท ดงันี ้
1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบดว้ยกิจกรรม ซึ่งเช่ือมโยงกนัอย่างต่อเน่ืองตามบรบิทการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดงันี ้1. การบริหารปัจจยัการผลิต และการใหบ้ริการ 2. การปฎิบตัิการ 3. การกระจายสินคา้
และบรกิาร 4. การตลาดและการขาย 5. การบรกิารหลงัการขาย 

ห่วงโซค่ณุคา่ของธุรกิจในกิจกรรมหลกัของบรษิัท แสดงได ้ดงันี ้

การบรหิารปัจจยัการผลิต
และการใหบ้รกิาร 

การปฎิบตัิการ การกระจายสินคา้และบริการ การตลาดและการขาย การบรกิารหลงัการขาย 
 

• ผลิตและสรรหาคอนเทนต์

และบริการที่ตรงกับความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

• กระบวนการจัดซื ้อและ

คัดเลือกคู่ค้าที่ เป็นธรรม  

ไม่กีดกันทางการค้า ไม่

เลือกปฏิบตัิ 

• ปฏิ บัติ ต ามกฏ เ กณฑ์  

ขอ้ก าหนด กฎหมาย และ

จรรยาบรรณหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง 

 

• ระบบการผลิตคอนเทนต์

และบรกิารท่ีมีคณุภาพ ได้

มาตรฐาน 

• ระบบการบริหารความ

เสี่ ยงที่ มีประสิท ธิภาพ 

ตรวจสอบได ้

• พนักงานไดร้ับการอบรม

พัฒนาสม ่าเสมอ ปฏิบัติ

หน้าที่ตามจรรยาบรรณ 

และระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง 

เ ช่ียวชาญในสายงานที่

รบัผิดชอบเป็นอย่างดี 
 

 

• ระบบการให้บริการและ

สื่ อ ส า ร กั บ ลู ก ค้ า ผ่ า น

เทคโนโลยีอนัทนัสมยั 

• มีระบบสื่อสารข้อมูลแก่

ลู ก ค้ า ไ ด้ ห ล า ก ห ล า ย

ช่องทางเพื่อความสะดวก

และเขา้ถึงไดง้่ายด ี

 

 

• อบรมใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่าย

ขายและการตลาด เพื่อ

พฒันาปรบัปรุงการขาย ที่

ตรงใจลกูคา้ 

• ก าหนดราคาขายและ

ให้บ ริ ก า รที่ เ หมาะสม 

แข่งขนัได ้

 

 

• มีหน่วยงาน Call Center 

ที่รบัเรื่องรอ้งเรียน รบัฟัง

ความคิดเห็นของลูกค้า

เพื่อน ามาพิจารณาแกไ้ข 

พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง 

กระบวนการท างานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

 

2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) กิจกรรมสนบัสนนุเพื่อขบัเคลื่อนใหกิ้จกรรมหลกัของบรษิัทด าเนินไป
ไดอ้ย่างตอ่เน่ืองมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

1. การบริหารทรพัยากรบุคคล (Human Resources Management) ถือไดว้่าในธุรกิจของบริษัท ทรพัยากร

บุคคล เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท บริษัทจึงให้ความส าคัญ ตั้งแต่การสรรหาว่าจา้ง

พนกังานที่มีความรู ้ความสามารถ การบรหิารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขนั และจงูใจพนกังานได ้การส่งเสรมิใหพ้นกังาน

ไดร้บัการอบรมพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ง ใหโ้อกาสเติบโตกา้วหนา้ในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ การสรา้งขวัญ

ก าลังใจที่ดี เพื่อใหพ้นักงานเกิดความรกัความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสรา้งสรรคพ์ัฒนางาน และการใหบ้ริการที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. การจัดซือ้จัดหา (Procurement) จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือในการท างานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพดว้ย

ความโปรง่ใส ใหค้วามเป็นธรรมแก่บรษิัทคู่คา้ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะจดัหาคู่คา้ที่สนบัสนนุการต่อตา้นทจุริต ซึ่งเป็นแนวทางที่

บรษิัทยดึมั่นมาโดยตลอด 

3. การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อสินคา้และบริการ (Technology Development) ปรบัปรุงกระบวนการใหบ้ริการ

โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช ้เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ และโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทัง้ศกึษา คน้ควา้และ/หรอื

หาคู่คา้เพื่อรว่มพฒันาน าเสนอผลิตภณัฑท์างเลือกใหม่ๆ และ/หรือ รูปแบบใหม่แก่ลกูคา้ อยู่ตลอดเวลาเพื่ อเพิ่มทางเลือก

ใหแ้ก่ลกูคา้ 
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4. โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) บรษิัทไดด้แูล พฒันา ปรบัปรุงระบบงานส าคญัในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ถกูตอ้ง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  
ระบบคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยี ระบบขอ้มลูในการบริหาร ระบบบริหารความเสี่ ยง ระบบขอ้มลูของลกูคา้ ระบบบญัชีและ
การเงิน ระบบขอ้มลูการบรหิารทรพัยากรบคุคล ระบบการสื่อสารทัง้ภายในบรษิัทและกบัลกูคา้ เป็นตน้ 

 

3.2.2 การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสยีในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง 

ลกูคา้  สินคา้มีคณุภาพ ราคาเหมาะสม สง่มอบทนัเวลา • ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

คูค่า้  
 

ระบบซือ้ขายมีความถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรมและเสมอภาคต่อคู่คา้ทกุราย 
 

• พฒันาระบบการซือ้ขายใหม้ีประสิทธิภาพ 
• ยึดหลกัการปฏิบตัิที่เสมอภาคและเป็นธรรม
ต่อคู่คา้ทุกราย การติดต่อธุรกิจกับคู่คา้ตอ้ง
ไดผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

คูแ่ข่งทางการคา้ 
 

มีการแข่งขนัที่สจุริต มีจรรยาบรรณ • ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้ฎหมาย
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

เจา้หนี ้
 

ไดร้บัช าระหนีอ้ย่างครบถว้นและตรงต่อเวลา 
 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ท าไว้กับ
เจา้หนี ้

• ช าระหนีอ้ย่างครบถว้นและตรงตอ่เวลา 
• ใชเ้งินกูย้ืมตรงตามวตัถปุระสงคใ์นการกูย้ืม 

พนกังานและลกูจา้ง 
 

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน มีความ 
มั่นคงและกา้วหนา้ในอาชีพ 

• ยดึหลกัสิทธิมนษุยชน/กฎหมายแรงงาน 
และสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละการพฒันา 

ผูถื้อหุน้  ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ • เงินปันผล 

สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 
 

ท าประโยชนใ์หส้งัคม และช่วยพฒันาใหด้ีขึน้ 
กระบวนการผลิตไม่สง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
 

• จดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสงัคมและชมุชน
ตามความเหมาะสม 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม โดยยดึ
หลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
จดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 

3.3  การจัดการด้านความยั่งยนืในมิตสิิ่งแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานสิ่งแวดล้อม 

แมว้่าลักษณะธุรกิจของบริษัทจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือก่อใหเ้กิดมลภาวะอย่างเห็นไดช้ัด
เหมือนกบัโรงงานอตุสาหกรรม หรอืธุรกิจบางประเภท แตบ่รษิัทก็ไดใ้หค้วามส าคญัและตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศโลก และผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน จึงใหค้วามใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดลอ้มมาโดยตลอด และยงัได้
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ชดัเจน และด าเนินการในเรื่องการบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มผ่าน
โครงการตา่งๆ ภายในบรษิัท 
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ในปี 2564 บริษัทไดมี้การก าหนดนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

องคก์รที่รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยสาระส าคญัของกรอบการด าเนินการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม และแนวปฎิบตัิ

ครอบคลมุเรื่องตา่งๆ ดงันี ้

1. ปฎิบตัิตามขอ้ก าหนด และมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

2. จดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุนโยบายลดผลกระทบเชิงลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3. น าประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอ้มมาเป็นปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงาน  การปฎิบัติงาน และ

กระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจ 

4. พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อใหก้ระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ หรือไม่กระทบเลย และ

สนบัสนนุการใชท้รพัยากรในอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

5. รณรงคแ์ละสนบัสนนุใหพ้นกังานมีจิตส านกึหรอืท ากิจกรรมเพื่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ท าในที่ท  างาน และสว่นตวั 

6. ปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษ หรอืท าลายสิ่งแวดลอ้มจากการท ากิจกรรม หรอืจากขัน้ตอนการด าเนินงานในบรษิัท 

7. สนบัสนนุการซือ้สินคา้ หรอืบรกิารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรอืกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 

8. ศึกษาแนวทาง และการด าเนินการต่างๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ภายในบรษิัท 

 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามกรอบและแนวทางการด าเนินธุรกิจขององคก์รที่รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม บรษิัท

ไดศ้ึกษาก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสรา้งส านึก

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีผลการด าเนินการดา้นการจัดการดา้น

สิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้
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แผนการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 
ลดการใช้พลงังาน ลดการใช้กระดาษ ลดการใชข้ยะ ของเสีย 

ลดการเกิด 

ก๊าซเรือนกระจก 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

• เปลี่ยนใชห้ลอด LED 
ทั่วทัง้ออฟฟิส 

• รณรงคปิ์ดไฟในช่วงพกั
เที่ยง และหอ้งประชมุ 

• ศกึษาการใชพ้ลงังาน
ทดแทน (พลงังานแสง
อาทิยต ์Solar Cell) 

• ลดการใชก้ระดาษลง 
20% 

• ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อระบบ
อนมุตัิเอกสารแทนการ
ใชก้ระดาษ 

• เพิ่มช่องทางสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทางออนไลน ์

• รณรงคก์ารแยกขยะใน
ที่ท  างาน 

• รณรงคก์ารรไีซเคิล และ
คดัแยกกระดาษที่ใช้
แลว้ 1 หนา้ น ากลบัมา
ใชง้านใหม่  
 

• ลดการใช้
เครื่องปรบัอากาศ  

• จดัโครงการเพื่ออนรุกัษ์
และฟ้ืนฟธูรรมชาติ  
 

 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2564 

 

• ลดคา่ไฟได ้18% เทียบ
กบัปี 2563 

• แผนติดตัง้พลงังาน
แสงอาทิตย์ภายใน 
ไตรมาส 2/2565 

 

• อนมุตัิภายในผ่านระบบ
ออนไลน ์

• ลดการใชก้ระดาษได ้
57% เทียบกบัปี   
2560-2562 

 

• จดัใหม้ีถงัขยะแบบแยก
ขยะ และติดตัง้ทั่วพืน้ที่
ส  านกังาน 

• น ากระดาษมาใชใ้หม่
จ านวน 180,000 แผ่น  

 

• จดัพืน้ที่ดา้นนอกอาคาร
เป็นพืน้ที่อเนกประสงค ์
ละลดการใช้
เครื่องปรบัอากาศ 

• จดัโครงการฟ้ืนฟปู่าชาย
เลน สรา้งรายได ้ช่วย
ชมุชน จ านวน 200 ตน้ 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 

• ลดคา่ไฟได ้20 % จากปี 
2564 

 

• ลดการใชก้ระดาษได ้
20 % เทียบกบัปี 2564 

 

• จดักิจกรรมตอ่เน่ือง
รณรงคก์ารแยกขยะใน
ที่ท  างาน 

• เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในที่
ท  างาน 

• จดัโครงการเพื่ออนรุกัษ์
และฟ้ืนฟธูรรมชาติ 
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3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2564 บรษิัทไดด้ าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม ในการจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ ดงันี ้

1. การจัดการพลังงาน และทรัพยากร 
บริษัทมีการปรบัระบบการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาวะการณใ์นปัจจบุนัโดยใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วย

สนบัสนนุใหส้ามารถท างานไดร้วดเรว็ มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่า เน่ืองจากการปลกู ฝังจิตส านกึ 
คา่นิยม รวมถึงการน าระบบตา่งๆ เขา้มาช่วยท าใหอ้งคก์รสามารถประหยดัพลงังาน และทรพัยากรต่างๆ ไดม้ากขึน้ 

ผลการด าเนินงาน 

• ช่วงปี 2563  โมโน เน็กซ ์ ไดย้้ายสถานประกอบการ มายัง MONO29 STUDIO ซึ่งเป็นอาคารประหยัด
พลงังาน ซึง่ใชห้ลอดไฟ LED ทัง้โครงการ โดยในปี 2563 สามารถลดค่าไฟฟ้าจากปี 2562 ไดร้อ้ยละ 40, และ
ปี 2564 สามารถลดค่าไฟฟ้าจากปี 2563 ไดร้อ้ยละ 18 

• ช่วงปี 2563 – 2564 บริษัทไดป้รบัระบบการท างาน โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย ในเรื่องการอนุมตัิ เอกสาร
ต่างๆ อาทิ บนัทึกการขออนมุตัิ, การเบิกเงินสดย่อย, การเบิกเงินทดรอง, การแจง้ขอ้มลูสลิปเงินเดือน ฯลฯ 
เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการอนมุตัิ รวมถึงสามารถลดการใชก้ระดาษจากปี 2561 – 2562   ได้
ถึงรอ้ยละ 57 

• มีการคดัแยกกระดาษ A4 ที่ใชแ้ลว้ 1 หนา้ เพื่อน ากลบัมาใชง้านใหม่ (Reuse) 
ปี 2562 มีการน ากระดาษมาใชใ้หม่ จ านวน 300,000 แผ่น  
ปี 2563 มีการน ากระดาษมาใชใ้หม่ จ านวน 203,000 แผ่น จ านวนการน ากระดาษมาใชใ้หม่ ลดไปรอ้ยละ 32 
ปี 2564 มีการน ากระดาษมาใชใ้หม่ จ านวน 180,000 แผ่น จ านวนการน ากระดาษมาใชใ้หม่ ลดไปรอ้ยละ 11 
โดยการน ากระดาษมาใชใ้หม่ลดลง เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย ท าใหมี้การลดปรมิาณการใชก้ระดาษ 

• การใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) 
พลงังานแสงอาทิตยถื์อว่าเป็นพลงังานสะอาด ที่ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และเป็น
พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดสิน้  โดยทางบริษัทมีความประสงคท์ี่จะน าพลังงานทดแทนดังกล่าวมาใช้
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุทัง้ภายในองคก์ร และรวมถึงเป็นการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ ในปี 2564 
บรษิัทอยู่ในระหวา่งศกึษาความคุม้คา่ของการลงทนุ ซึง่คาดวา่จะเริ่มด าเนินการภายในปี 2565  
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2.  การจัดการน า้ 

บริษัทค านึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ ในการก่อสรา้ง
อาคารจงึมีระบบการก าจดัน า้เสีย หรอืบอ่บ าบดั เพื่อใหมี้ผลกระทบตอ่ชมุชมใหน้อ้ยที่สดุ 

ผลการด าเนินงาน 

บรษิัทมีการตรวจสอบคณุภาพน า้ในบอ่บ าบดัในส านกังาน/โครงการ เดือนละ 1 ครัง้  
(หรอืปีละ 12 ครัง้) โดยจะตรวจสอบคา่ อนัไดแ้ก่ 

ค่า PH ค่ากรดด่าง 
ค่า BOD การเติบโตของแบคทีเรยีในน า้ 
ค่า SS ของแข็งในน า้ที่มองดว้ยตาเปลา่ไม่เห็น 
ค่า Sulfide ก๊าซในน า้ เช่น มีเทน 

ค่า Setteable Solids ของแข็งในน า้ 
ค่า TDS สารสนัลอย 
ค่า Oil and grease น า้มนัในน า้ลอยตวั 
ค่า TKN ไนโตรเจนในน า้ 

 

หากพบว่ามีค่าที่เกินมาตรฐานที่ก าหนด ทางบริษัท จะด าเนินการบ าบดัใหไ้ดต้ามมาตรฐานที่ก าหนดก่อนที่จะ
ปลอ่ยออกไป 

 

3.  การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

ปี 2564 บรษิัทด าเนินงานเพื่อลดปรมิาณขยะและของเสีย โดยวางแผนงาน และมีผลการด าเนินงาน ดงันี ้

• การคัดแยกขยะและจัดการขยะในบริ เวณ
ส านักงานและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

บริษัทได้จัดวางถังขยะแยกประเภทอย่างชัดเจนใน
บริเวณส านักงานและพืน้ที่โดยรอบ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่พนักงานในการแยกขยะ ทั้งนี ้ บริษัทได้แยกขยะเป็น
กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ ซึ่งไดน้ าไปใชป้ระโยชน ์และส่ง
ต่อหน่วยงานภายนอกที่ด  าเนินงานดา้นการรีไซเคิลขยะ น าไป 
จดัการอย่างเหมาะสมต่อไป 

• โครงการรับบริจาคปฏิทนิเก่า มอบใหก้ับมูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย 

ถือเป็นโครงการที่บริษัทด าเนินงานต่อเน่ืองทุกปี เพื่อ
ช่วยให้พนักงานตระหนักถึงการน าสิ่ งของที่ ไม่ ได้ใช้มา
ช่วยเหลือสังคมดว้ยการบริจาค และลดปริมาณขยะอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งไดร้บัการบรจิาคปฏิทินตัง้โต๊ะกว่า 10 กิโลกรมั และส่ง
มอบใหก้ับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เพื่อน าไปใช้ท าสื่อการเรียนการสอนและพิมพ์
อักษรเบรลลส์  าหรบัผูพ้ิการทางสายตา หรือใชป้ระโยชนอ์ื่นๆ 
ตอ่ไป  
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• โครงการ MONO NEXT รวมใจ แยกขวดช่วยหมอ 
ระดมขวดเพท็ใสไปอัปไซเคิลเป็นชุด PPE 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ชุด PPE 
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ บริษัทจึงไดจ้ัด
โครงการร ับบริจาคขวดพลาสติกใส  ส่งมอบให ้โครงการ 
“แยกขวด ช่วยหมอ ครัง้ที่ 4” ซึ่งจัดขึน้โดยความร่วมมือของ 
Less Plastic Thailand และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อระดมทุน 
ระดมทีม ระดมขวดเพ็ทใส ไปรีไซเคิลเป็นเสน้ใย น าเสน้ใยทอ

เป็นผา้ และน าผา้มาตัดเย็บชุด PPE ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย  ์และมีส่วนช่วยลดขยะพลาสติกอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
นอกจากขวดพลาสติกใสที่เกิดจากการคดัแยกขยะในพืน้ที่ส  านกังาน ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานน าขวดมาบริจาคเพิ่มเติม 
โดยไดข้ยะขวดพลาสติกกวา่ 10 กิโลกรมั ซึง่สามารถน าไปอปัไซเคิลเป็นชดุ PPE ไดก้วา่ 25 ชดุ 

และปี 2565 บริษัทยังวางเป้าหมายที่จะเปิดรบับริจาคสิ่งของที่ไม่ไดใ้ช ้อาทิ ปฏิทินตัง้โต๊ะเก่า ขวดน า้พลาสติก 
กระดาษ ฯลฯ รวมทัง้ด าเนินการคดัแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ เพื่อลดปริมาณขยะในหลมุฝังกลบ สามารถน า
ขยะกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ หรอืการน าไปจดัการอย่างถกูวิธี 

4.  การจัดการเพือ่ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  

ปี 2564 บรษิัทด าเนินงานเพื่อลดภาวะเรอืนกระจก โดยวางแผนงาน และมีผลการด าเนินงาน ดงันี ้

• การลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

การใชเ้ครื่องปรบัอากาศ จะท าใหเ้กิดการปล่อยสารไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกที่ส่งผล
กระทบรุนแรงกว่า CO2 หลายพันเท่า (ขอ้มูลจาก “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: เครื่องปรบัอากาศช่วยท าให้
อณุหภมูิลดลง แตก่ลบัท าใหโ้ลกรอ้นขึน้”) บรษิัทจงึมีนโยบายลดการใชเ้ครื่องปรบัอากาศตามเหมาะสม ซึง่ปี 2564 บรษิัท
สามารถลดการใชเ้ครื่องปรบัอากาศกวา่รอ้ยละ 20% 

และบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัเรื่องพืน้ที่สีเขียวในบริเวณ
ส านักงาน โดยเม่ือเริ่มท าการก่อสร้างอาคาร MONO29 
STUDIO บริษัทไดเ้ก็บรกัษาตน้ไมใ้หญ่ในพืน้ที่ น ามาอนบุาล 
และเพิ่มการปลูกตน้ไมใ้หญ่ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และ
เพิ่มก๊าซออกซิเจนจากเดิมในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีพืน้ที่สี
เขียว เพียง 508 ตารางเมตร  ปัจจุบันไดเ้พิ่มจ านวนพืน้ที่สี
เขียว เป็น 1,100 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ  50      
นบัจากปี 2560 

ดา้นการบรหิารส านกังาน บรษิัทวางเปา้หมายการลดใชเ้ครื่องปรบัอากาศ อีกทัง้การดแูลการใชส้ารท าความเย็นใน
เครื่องปรบัอากาศที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดการเกิดก๊าซเรอืนกระจกมากขึน้ 
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• MONO NEXT และ MONOMAX ฟ้ืนฟูป่าชายเลน สร้างรายได้ ช่วยชุมชน 

บริษัทจัดโครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดว้ยเห็นความส าคัญว่านอกจากช่วยฟ้ืนฟู

ธรรมชาติแลว้ การลงพืน้ที่ท  ากิจกรรมยงัส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจิตสาธารณะ สรา้งความสามคัคี ไดแ้ลกเปลี่ยน

เรียนรูก้บัชาวบา้นหรือคนในพืน้ที่ถือเป็นการเปิดโลกทศัน ์ ปี 2564 บรษิัทจดั "โครงการฟ้ืนฟปู่าชายเลน สรา้งรายได ้ช่วย

ชมุชน" รว่มกบั มลูนิธิสถาบนัราชพฤกษ์ โดยผูบ้รหิาร พนกังาน และชาวบา้นในพืน้ที่ ช่วยกนัปลกูป่าชายเลนรวม  200 ตน้ 

ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวดัสมุทรสงคราม เพื่อ

ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนใหเ้กิดความอดุมสมบรูณ์ ช่วยดดู

ซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะเรือน

กระจก อีกทัง้ช่วยเพิ่มที่อยู่ของสตัวน์ า้ซึ่งเป็นแหล่งสรา้งงาน

สรา้งอาชีพ และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในชมุชนต่อไป โดย

บริษัทสนับสนุนค่าต้นกล้า ค่าดูแลรักษาป่าชายเลนให้กับ

ชาวบา้นในชมุชน 

ในปี 2564 บริษัทยังไม่มีขอ้รอ้งเรียนใดๆ อันเกิดจากการที่บริษัทกระท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้อมต่อ

ชุมชนหรือสงัคม นอกจากนี ้บริษัทวางแผนสรา้งความเขา้ใจเรื่องดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนักงานทุก

ระดบัมากยิ่งขึน้ เพื่อขยายความร่วมมือตัง้แต่ระดบับุคคล สรา้งความตระหนกัรู ้น าไปสู่การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มอย่าง

ยั่งยืน 

 

3.4 การจัดการความยั่งยนืในมิตสัิงคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิัติด้านสังคม 

1. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน 

นโยบายการปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดว้ยการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับแรงงานอย่างเป็นธรรม เพื่อสรา้งความยุติธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตัิเพียงเพราะ
ความแตกต่างทาง รา่งกาย เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุการศกึษา และสถานะทางสงัคมอื่นๆ ครอบคลมุถึง
สตรี ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาสอื่นๆ โดยเช่ือวา่ความส าเรจ็ของบรษิัท เกิดจากการสรา้งสรรคข์องแตล่ะบคุคลที่มีคณุค่าและ
การรว่มมือร่วมใจท างานเป็นทีม ดงันัน้ แรงงานทกุคนของบริษัท ตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั และไดร้บัโอกาส
ในการพัฒนาตนเองเพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และยกระดับ
คณุภาพชีวิตของแรงงานตอ่ไป 

โดยบรษิัท ไดจ้ดัตัง้ “คณะกรรมการสวสัดิการ” ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นช่องทาง
ในการควบคุมดูแล ปรึกษา และหารือร่วมกันระหว่างบริษัท และพนักงาน เก่ียวกับสวัสดิการ ผลประโยชน์ หรือการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ 
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นโยบายการเคารพสิทธิเดก็และมนุษยชน 

บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานที่บุคคลพึงมี ซึ่งครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน 

ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สียทกุสว่นในห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่เลือกปฏิบตัิเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย เชื ้อชาติ สญัชาติ ศาสนา 

เพศ ภาษา อายุ การศึกษา และสถานะทางสงัคมอื่นๆ นอกจากนัน้ บริษัทยึดถือแนวปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจา้งตาม

กฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่างๆ ที่ เก่ียวขอ้งกับแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้ง แรงงานไทยและแรงงาน

ตา่งชาติ ไม่สนบัสนนุการกดข่ีใชแ้รงงานเด็ก และแรงงานบงัคบั และตอ่ตา้นการคา้มนษุยใ์นทกุรูปแบบ 

นโยบายการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าแก่พนักงาน 

บรษิัทฯ มีการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ช่วยน าพาให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีแนวคิดและ

ทัศนคติในการท างานที่ เป็นอันหนึ่งอันเดียว เริ่มตั้งแต่

เป้าหมายหลกั นั่นคือ “มุ่งมั่นเป็นผูน้  าในการสรา้งสรรคส์ื่อ

และขอ้มลูความบนัเทิงชัน้น าของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยี 

และสื่อที่หลากหลาย  เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตลใ์นโลก

ดิจิตอล” รวมทั้งค่านิยมหลักขององคก์ร ประกอบดว้ย  

การท างานเป็นทีม  ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ การเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างตอ่เน่ือง  นอกจากจะมีการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ที่ดีแลว้ บริษัทฯ ยังใส่ใจในการฝึกฝนและปฏิบัติ เพื่ อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ใหเ้ป็น

วฒันธรรมองคก์รที่มีคณุค่าต่อพนกังานทกุคน เพื่ือใหเ้กิดเป็นการท างานรว่มกนั ซึ่งน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของ

บรษิัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี 

2. นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

1. ยดึมั่น และถือปฏิบตัิในการด าเนินงานดว้ยความซื่อตรง โปรง่ใส และปฏิบตัิต่อลกูคา้ทกุรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 

2. ส่งมอบการใหบ้ริการที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ใน

ราคาที่เป็นธรรม 

3. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการ ไม่น าเสนอขอ้มูลที่เป็นเท็จ 

หรือท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้สบัสน หรือรบัขอ้มลูที่ผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของ

สินคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

4. จัดใหมี้หน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรบัฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือขอ้รอ้งเรียน

เก่ียวกบัตวัสินคา้หรอืบรกิารอื่นๆ โดยบรษิัทจะน ามาพิจารณาปรบัปรุง และด าเนินการแกไ้ข 

5. รกัษาความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปเผยแพรห่รอืใชเ้พื่อประโยชนข์องบรษิัท หรอืบคุคลอื่นโดยมิชอบ 

6. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้อย่างตอ่เน่ือง 
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3. นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

1. มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อ

สังคม ไม่กระท าการใดๆ ที่ มีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และ

ประโยชนส์าธารณะ 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและ

ชุมชน โดยก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนานวตักรรมทางธุรกิจและ

สงัคมซึง่ไดท้  าการเปิดเผยไวอ้ย่างชดัเจน 

3. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินการตาม

กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบังานดา้นสงัคมและชมุชนอย่างเครง่ครดั 

 

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. การปฏิบัตติ่อพนักงานและแรงงาน 

ผลการด าเนินงาน 

การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครือ ปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งองคก์ร

ทัง้ดา้นกระบวนการท างาน และวฒันธรรมองคก์ร  แต่ยงัตระหนัก

ถึงการปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ใหค้วามส าคญัพนกังาน    

ดว้ยการดแูลเอาใจใส่ ทัง้ดา้นคา่ตอบแทน และสวสัดิการ ดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการประเมินผล 

การพฒันาบคุลากร และความกา้วหนา้ในการท างาน ฯลฯ  

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทยึดหลกัความเสมอภาค เท่าเทียม และเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน  ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน โดยส่งเสริมให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมีความเขา้ใจและปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนษุยชน สิทธิหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  รวมถึงเสริมสรา้งความเสมอภาคกัน  ดว้ยการไม่เลือก

ปฏิบตัิต่อผูห้นึ่งผูใ้ด  ทัง้เรื่องเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา สีผิว เพศ  ฯลฯ  ผ่านการบรหิารดา้นทรพัยากรบคุคลอย่างเป็นระบบ 

รกัษาไวซ้ึ่งสภาพการท างานที่เป็นธรรม เคารพในความคิดเห็นของพนกังาน ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงาน หรือการใช้

แรงงานเด็ก  รวมถึงการมีระบบความปลอดภยัดา้นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ของพนักงานและลูกคา้  โดยไม่ละเมิด

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือแสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มูลผูอ้ื่นโดยมิชอบ  พรอ้มทัง้วางแนวทางการติดตามก ากับดูแลการ
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ด าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบตัิงานของพนกังาน มิใหเ้ขา้ข่ายการกระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลกัความ

เสมอภาคดงักล่าว 

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

บริษัทปฏิบตัิภายใตก้ฎหมายแรงงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และไม่ต ่ากว่าค่าแรงขัน้ต ่า และมีการ

พิจารณาปรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่สะท้อนเป้าหมายทางธุรกิจในรอบปี และพิจารณา

ความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวดัผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ส าหรบัสวสัดิการ บริษัทยังคงมี

สวสัดิการที่สนบัสนุนทัง้ดา้นความมั่นคง สขุภาพ และสรา้งความสขุใหก้บัพนกังาน อาทิ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกัน

ชีวิต สขุภาพและอบุตัิเหต ุสปอรต์คลบั สวสัดิการเงินกูยื้ม จดักิจกรรมในโอกาสตา่งๆ ตามความเหมาะสม  

ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บรษิัทไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแบบ Work from Anywhere ท าใหเ้กิดความยืดหยุ่นในการท างาน โดย

ท างานจากที่ใดก็ได ้ซึ่งบริษัทไดจ้ดัเตรียมอปุกรณแ์ละระบบทางดา้นเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรบัการเขา้ถึงขอ้มลู และให้

การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคลอ้งกบัวิถีการท างานแบบ New Normal  แต่ยงัคงมีการสื่อสารระหว่างกนั ดว้ย

การประชมุผ่านทางออนไลนท์ี่มากขึน้ เพื่อใหย้งัคงความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหาร หวัหนา้งานและพนกังานอย่างใกลช้ิด 

สามารถติดตามงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การจัดส านักงานใหม่แบบ Co-working space ทุกหน่วยงานสามารถท างานร่วมกัน  และสรา้งสภาพแวดลอ้ม

บรรยากาศการท างานที่มีความทนัสมยั สวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติควบคู ่เพื่อการท างานที่เนน้ความคิดสรา้งสรรค ์

และไรก้รอบจ ากัด  ทั้งนี ้ในปี 2564  บริษัทไดว้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019  

(COVID-19) อย่างเขม้งวด ทัง้ การก าหนดสดัส่วนจ านวนคนในการเขา้พืน้ที่ส  านกังาน การบนัทกึรายช่ือผูเ้ขา้พืน้ที่ การวดั

อณุหภมูิ จดุบริการเจลแอลกอฮอล ์การเวน้ระยะการนั่งท างาน พนกังานตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ขณะอยู่ใน

ส านกังาน มีการฉีดยาฆ่าเชือ้โรคในบริเวณส านกังานเป็นประจ า รวมถึงการสื่อสารแก่พนกังานถึงแนวปฏิบตัิต่างๆ อาทิ 
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ขอความร่วมมืองดเดินทางพืน้ที่เสี่ยง สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะอยู่ในส านกังาน สนบัสนุนการท างาน Work 

from Home เพื่อลดความเส่ียงในพืน้ที่ ฯลฯ 

บรษิัทไดจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และ

ขอ้ก าหนดอื่นๆ ทัง้การจดัการดา้นพืน้ที่ การสรา้งความรู ้ - จิตส านึกใหแ้ก่บุคลากร เช่น การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้ม

อพยพหนีไฟประจ าปี โดยบรษิัทสง่เสรมิใหเ้กิดการมีส่วนรว่มของพนกังาน และถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของพนกังานทกุคน

ที่จะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดีร่วมกัน ทั้งนี ้ในปี 2564  ไม่ปรากฎว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการ

เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน 

นอกจากนี ้ บรษิัทมีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้ปัญหาและขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่รบัผิดชอบเรื่อง

นัน้ๆ รวมถึงการแจง้การกระท าความผิดที่เกิดในองคก์ร สามารถแจง้ผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรือผ่านทรพัยากร

บุคคล ดว้ยวาจา หรือเป็นลายลักษณ ์ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการหาขอ้เท็จจริงเพื่อ

หาทางแกไ้ข หรือลงโทษผูก้ระท าผิด และบรษิัทจะใหค้วามคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูแ้จง้ และมิให้

ไดร้บัผลกระทบตอ่สถานภาพการท างาน 

การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทยงัคงสานต่อนโยบายของการเป็น “องคก์รแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยการพฒันาศกัยภาพ ความรู ้

ความสามารถ ของพนกังาน ควบคูก่บัการปลกูฝังวฒันธรรมและจรยิธรรมขององคก์ร  โดยบรษิัทไดจ้ดัแนวทางการพฒันา

พนกังาน ดงันี ้

• ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนนุและสรา้งโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพการท างานใหก้บับคุลากร 

• บุคลากรทุกคนไดร้บัสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการเขา้รบัการอบรมภายใตก้ารอนุมตัิของผูบ้งัคบับญัชาภายใน

กรอบของงบประมาณดา้นการฝึกอบรมและพฒันาประจ าปีของหน่วยงาน โดยบุคลากรสามารถขอเขา้รบัการ

ฝึกอบรมและพฒันาตามความจ าเป็นและน าเสนอ โดยขอความเห็นชอบและอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา 

• มุ่งเนน้การเสริมสรา้งวฒันธรรม โดยมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรทกุคนมีส่วนรว่ม เพิ่มการเรียนรูด้ว้ยตนเองและเพื่อสรา้ง

ความรบัผิดชอบในการเพิ่มพนูความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของตนเองอย่างต่อเน่ือง ใหมี้การ

อบรมภายใน (In-house Training) การอบรมภายนอก (Public Training) 

• การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือท างานจริง 

(Experience)  เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้

พนักงานกลา้คิดและท าสิ่งใหม่ๆในงาน หรือเรียกว่า  On 

the job training ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่าง

แทจ้รงิ 
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• การถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงาน (Knowledge Stream) เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัที่มี

ความรู ้ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ไดถ้่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ไดแ้ก่ Tutor 

(แบบหอ้งเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนกัเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนือ้หาความรูท้ี่น  าเสนอ และ

ความเช่ียวชาญนัน้ๆ ของผูถ้่ายทอด 

• การแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Evaluation) เปิดโอกาสให้ผูบ้ังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ไดแ้นะน า 

(Coaching) และใหค้ าปรกึษา (Consulting) เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และค าแนะน าใน

การท างานรว่มกนั ผ่านการประชมุและช่วงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

• การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) จดัหลกัสตูรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความตอ้งการของ

แต่ละหน่วยงาน พรอ้มสนบัสนนุการจดัส่งอบรมหลกัสตูรที่พนกังานสนใจ รวมถึงการสรา้งเครื่องมือบรหิารจดัการ

องคค์วามรู ้Knowledge Management (KM) เพื่อสนบัสนุนและพัฒนาการเรียนรูเ้พื่อน าไปต่อยอดการท างาน

อย่างตอ่เน่ือง 

 
ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท างานแบบ New Normal บรษิัท

ไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบการพฒันาใหเ้กิดความเหมาะสม ดงันี ้

1. แบบ Virtual Class รอ้ยละ 70 การเรียนจ าลองในห้องเรียน วิทยากรสอนออนไลน์ มีการแบ่งกลุ่ม และ 

Workshop ซึง่ผูเ้รยีนจะรูส้กึเหมือนเรยีนในรูปแบบปกติ 

2. แบบ Online Class รอ้ยละ 30 เป็นหลกัสตูรลกัษณะความรู ้แนวทางการท างาน ขัน้ตอนระบบ เทคนิคต่างๆ 

ซึง่ไม่คอ่ยมีการเปลี่ยนแปลง และพรอ้มใหผู้เ้รยีนเขา้เรยีนตลอดเวลา 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นการพฒันาบคุลากรเป็นจ านวนรวมประมาณ  192,545 บาท และ

มีพนกังานเขา้รว่มการฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 
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สรุปรายงานการฝึกอบรมประจ าปี 2564 

จ านวนหลกัสตูร 62 หลักสูตร 

จ านวนผูอ้บรม 1,600 คน 

จ านวนผูอ้บรม (นบัแบบไม่ซ า้) 1,250 คน 

ค่าใชจ้่าย 192,545 บาท 

จ านวนชั่วโมงการอบรม 3,813 ช่ัวโมง 

จ านวนชั่วโมงการอบรม (เฉลี่ย) 2.46 ช่ัวโมง 

ความพงึพอใจ 89.55%  

 

ประเภทหลักสูตร 

หมวดหลักสูตร อบรมภายใน อบรมภายนอก 

โครงการ Knowledge Management 5  
โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ 9  
โครงการพฒันาความรูค้วามสามารถทั่วไป (Open Course) 5  
Core Business (Technical, Soft Skill, Training Need) 4 18 

โครงการ Knowledge Stream เพื่อสง่เสรมิการบรหิารความรูใ้นองคก์ร 21  
รวม 44 18 

 

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ผลการด าเนินงาน 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

โมโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มีระบบการควบคมุ
ภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี  และยังด าเนินธุรกิจดว้ยความค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียดา้นต่างๆ ทัง้ ความมุ่งมั่นที่จะ
พฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตเพื่อประโยชนต์่อผูถื้อหุน้  ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ในการน าเสนอสินคา้และบริการที่มีคุณภาพ 
การปฏิบตัิตามกติกาการแข่งขนัทางการคา้ที่สจุริต ภายใตก้รอบของกฎหมาย การท าขอ้ตกลงทางการคา้กบัพนัธมิตร/คู่
คา้ที่ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม  ฯลฯ  การประกอบกิจการตอ้งยดึหลกักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ  ที่เก่ียวขอ้งและ
ส่งเสรมิใหพ้นกังานปฏิบตัิตามกฎหมาย  นโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบตัิต่างๆของบรษิัท รวมถึงการมีช่องทางการ
รอ้งเรยีนส าหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแจง้ขอ้มลูกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

โมโน เน็กซ ์และบรษิัทในเครอื ใหค้วามส าคญักบัความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภคมาอย่างตอ่เน่ือง โดยด าเนินการใน 2 
มิติ คือ มิติดา้นสื่อการน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร และมิติการดแูลลกูคา้และผูบ้รโิภค  
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ด้านสื่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ใน
ฐานะบรษิัทที่ด  าเนินธุรกิจดา้นสื่อและขอ้มลูความ
บนัเทิง บริษัทรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค โดยน าเสนอ
ทั้งสาระ ความรู ้ความบันเทิง อย่างถูกตอ้งครบ
ครนั รายงานขอ้เท็จจริงดว้ยจรรยาบรรณ อย่าง 
MThai สื่อในเครือ ได้รับการยกย่องจากการ
รายงานข่าวสารที่รวดเร็ว มีจริยธรรม  รวมถึงเป็น
สื่อกลางประชาสมัพันธข์อ้มูล ข่าวสารเพื่อสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี ้ ช่วง “เจษฎาบอกตอ่”      ในรายการ ข่าวเชา้ Good Morning Thailand      ทางช่อง MONO29 
น าเสนอเรื่องราวดีๆ สรา้งสรรคส์งัคม และสรา้งแรงบนัดาลใจในการท าความดี  อีกทัง้ ในสถานการณก์ารระบาดของโรค 
COVID-19 บริษัทยงัเกาะติดสถานการณเ์พื่อใหข้อ้มลูข่าวสารเขา้ถึงผูช้มในสื่อทกุช่องทางของบริษัท ทัง้ทางทีวี และทาง
ออนไลน ์ 

ดา้นการดูแลลูกคา้และผูบ้ริโภค บริษัทพรอ้มแนะน าการใหบ้ริการ รบัเรื่องรอ้งเรียน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่

เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทอย่างดีที่สดุ โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบดูแลลกูคา้และผูบ้ริโภค

ของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด, หน่วยงาน Call Center, เว็บมาสเตอร,์ เจา้หนา้ที่ดแูลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีม

เทคนิค เป็นตน้  

3. ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม 

บรษิัทตระหนกัถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม จึงไดร้ว่มพฒันาชมุชนทัง้บรเิวณใกลเ้คียง และในถ่ินทรุกนัดาร โดย

การด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนและสงัคม รวมถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็ก

และเยาวชนมาโดยตลอด ส าหรบัปีนี ้บรษิัทยงัคงด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาชมุชนและสงัคมใหเ้ขม้แข็งและ

ยั่งยืน  

ผลการด าเนินงาน 

การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน 

• โครงการ "ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : 
พื้นที่ความห่วงใย เพื่อสร้างสรรค์ศักยภาพและพลัง

จินตนาการ" โดยการมอบชั้นหนังสือ และหนังสือนิทาน 2 

ภาษา ไทย-มลาย ู เรื่อง “แตงโมลกูโตโต” ซึง่ไดร้บัรางวลัดีเด่น

ประจ าปี 2564 ประเภทหนงัสือส าหรบัเด็กเล็ก รวมถึงหนงัสือ

ส าหรบัเด็กเล็กที่พนักงานร่วมกันบริจาค ใหแ้ก่ มูลนิธิสรา้ง

เสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อส่งต่อให้ภาคีเครือข่ายศูนย์

ประสานงานส่งเสริมการอ่านชายแดนใต้ (ศอช.) น าไป

กระจายใหก้บัเด็กเลก็ในพืน้ที่ชายแดนใต ้เพื่อใหเ้ด็กไดมี้หนงัสือดีๆ ส่งเสรมิการเรียนรู ้จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 

“เจษฎาบอกตอ่” เปิดแฟ้มชวีติ “เกง่ กฤษณะ”  
ผูพ้กิารทางสายตา..ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 ดว้ยใจแกร่ง 
ออกอากาศวนัที ่17 มถินุายน 2564 ทาง MONO29 
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การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดอืดร้อนจากสถานการณโ์ควิด 

โมโน เน็กซ ์จึงร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นอย่าง

ตอ่เน่ือง 

• โครงการ  “MONO29 ปันด ้วยใจ  สร ้า งรอยยิ ม้ ”  ซึ ่งม ีการ

ประชาสมัพนัธผ์่านช่อง MONO29 ของบริษัท เปิดรบัผูล้งทะเบียนขอความ

ช่วยเหลือ โดยโมโน เน็กซ ์ช่อง MONO29 และเครือข่ายพนัธมิตรไดร้่วมกัน

สนบัสนุนมอบ “HAPPY BOX กล่องปันดว้ยใจ” ที่บรรจเุครื่องอปุโภคบรโิภคเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้น โดยมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกว่า 6,500 

ครวัเรอืน ทัง้นี ้เพื่อสรา้งรอยยิม้ และก าลงัใจ ใหส้งัคมไทยผ่านวิกฤตไปดว้ยกนั 

• โครงการ "MASK FOR LIFE" มอบหนา้กาก N95 และหนา้กากอนามยั ใหแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน ์ส านกั

การแพทย ์กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อใหบ้คุลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วยใชป้อ้งกนัการติดเชือ้โควิด 

• โครงการมอบเจลแอลกอฮอลแ์ละอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้โควิด-ช่วยเหลือคนตาบอดทั่วประเทศ 

ให้แก่  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความ

ยากล าบากในการใชชี้ วิตของคนตาบอด รวมถึงร่วมเป็นสื่อกลาง

ประชาสมัพนัธข์่าวสารการรบับรจิาคใหก้บัสมาคม 

• โครงการ "RICE FOR LIFE ใหข้้าวต่อชีวิต" มอบ

ขา้วสารจ านวน 3,408 กิโลกรมั และอาหารแหง้ ใหแ้ก่สถานคุม้ครอง

คนไรท้ี่พึ่งจงัหวดันนทบรุเีพื่อใชใ้นการดแูลคนไรท้ี่พึ่งกวา่ 500 ชีวิต 

โดยมีกลุ่มธุรกิจในเครอืขา้วมาบญุครองไดร้ว่มสนบัสนนุดว้ย 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั 

ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด โมโน เน็กซ์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 

จดัโครงการเพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ โดยสานต่อ โครงการ  "MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิม้ 2" 

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย  จ านวนกว่า 1,200 ถุง ซึ่งไดร้ับการสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค จากพันธมิตร 

พรอ้มลงพืน้ที่ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากัด (มหาชน) น าโดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกาศข่าวช่อง 

MONO29 มอบถงุยงัชีพและเติมเต็มก าลงัใจใหช้าวบา้น ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัอา่งทอง และจงัหวดัสระบรุ ี
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นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในฐานะบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจดา้นสื่อและขอ้มูลความบนัเทิง บริษัทใหค้วามส าคญักับการสื่อสารและขอ้มูลที่มี

คณุภาพและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมาอย่างต่อเน่ือง และสนบัสนนุใหท้กุหน่วยงานและบุคลากรในองคก์ร ใชท้กัษะ

ความสามารถเพื่อรว่มพฒันาสงัคม 

ทัง้นี ้ในส่วนของธุรกิจใหบ้รกิารออกแบบธุรกิจออนไลนค์รบวงจร บรษิัทไดมี้ส่วนในการสนบัสนนุการท าการตลาด

ทัง้แบบออนไลน ์และออฟไลน ์ใหก้ับพันธมิตรองคก์รต่างๆ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการท าการประชาสัมพันธ ์และการท าสื่อที่

สรา้งสรรคส์งัคมใหก้บัลกูคา้พนัธมิตร หลายโครงการ อาทิ 

• การเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โมบาย แอปพลิเคชัน “คุ้มครองเด็ก” 

ใหก้บั กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนษุย ์ซึง่หากท่านใดพบเห็นเหตกุารณท์ ารา้ยเด็ก

และเยาวชน หรือปัญหาต่างๆ เก่ียวกับเด็กและเยาวชน สามารถ

แจง้เหตผุ่านแอปพลิเคชนันี ้
 

• MThai รว่มกบัแอปพลิเคชนั Tinder จดักิจกรรมประเพณี “ลอยกระทงออนไลน”์ กบัแคมเปญ ลอย ลุน้ รกัษ์ 

ซึ่งส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีลอยกระทงอนัดีงาม และมีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากขยะทางน า้ อีกทัง้

ยงัเขา้กบัวิถี New Normal ลดความเสี่ยงจากการเขา้ไปท ากิจกรรมในที่ชมุชน 
 

• การผลิตสื่อความรูแ้ละประชาสัมพันธ์ ให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 

BANK) โดยผลิตวิดีโอคลิป ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจน าเขา้และส่งออกระหว่างประเทศผ่านสื่อ

สงัคมออนไลน ์Youtube Channel และส่งเสรมิการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลนใ์นเครอื โมโน เน็กซ ์
 

• การผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้การท่องเที่ยว 

ใหก้ับกองทุนสื่อสรา้งสรรค ์โดยผลิตรายการ “ทวัรแ์บบสุ่ม” 

น าเสนอวิถีชีวิตแบบชมุชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ

กระตุน้เศรษฐกิจของชมุชนต่างๆ ทุกภาคของประเทศให้

ยั่งยืน และส่งเสรมิการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลนใ์นเครือ 

โมโน เน็กซ ์

 

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวกิจกรรมตา่งๆ ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.mono.co.th/th/csr 

https://www.mono.co.th/th/csr


 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 78 
บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

งบการเงนิ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 

ปี ชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่
บริษัทผู้สอบบัญช ี

2562 นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2563 นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2564 นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตตกิลุ 5874 บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ส าหรบัปี 2562 - 2564 ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีขา้งตน้  ซึ่ง

เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์งบการเงินปี 

2562 -2564 ของบรษิัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในแต่ละประเทศ 

งบการเงินส าหรบัปี  2562 - 2564 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบและมี

ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทไดแ้สดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ      

กระแสเงินสด ส าหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162.66 3.65 173.22 3.93 45.07  0.99  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 529.90 11.89 244.71 5.55 141.49   3.12 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรบั 153.34 3.44 140.14 3.18 189.12   4.16 

สินคา้คงเหลือ 1.97 0.04 8.09 0.18  16.34   0.36  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 48.49 1.09 44.68 1.01 66.94 1.47 

ค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ 8.77 0.20 7.39 0.17 17.51 0.39 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 45.53 1.02 40.64 0.92 57.32 1.26 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 950.66 21.33 658.87 14.94 533.79 11.75 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกัน 99.76 2.24 66.85 1.52 39.61 0.87 

เงินลงทนุในการรว่มคา้   - - 0.88 0.02 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 602.32 13.51 652.40 14.81 712.97 15.69 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,798.26 40.34 2,040.79 46.32 2,282.81 50.25 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี 465.35 10.44 529.02 12.01 592.86 13.05 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 441.61 9.91 364.29 8.27 300.53 6.62 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 99.53 2.23 93.87 2.13 79.33 1.75 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,506.83 78.67 3,747.22 85.06 4,008.99 88.25 

รวมสินทรัพย ์ 4,457.49 100.00 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00  
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 141.85 3.18 155.02 3.52 185.87 4.09 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 903.64 20.27 497.30 11.29 358.36 7.89 
หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา - รายไดร้บัล่วงหนา้ 73.05 1.64 124.39 2.82 72.61 1.60 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 90.00 2.02 215.00 4.88 - - 

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี       

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 330.00 7.40 199.24 4.52 300.79 6.62 
ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี`และ
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- - 227.67 5.17 - - 

     หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 7.48 0.17 15.81 0.36 21.84 0.48 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 0.63 0.01 0.39 0.01 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  48.69 1.09 25.09 0.57 37.53 0.83 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,594.71 35.77 1,460.15 33.14 977.39 21.52 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน             

หนีส้ินระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี          

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 1,373.21 30.81 1,502.68 34.11 1,233.08 27.14 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี และ
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

- - - - 212.18 4.67 

     หนีส้ินตามสญัญาเช่า 3.86 0.09 8.83 0.20 16.22 0.36 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 3.68 0.08 5.83 0.13 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 87.95 1.97 78.09 1.77 86.39 1.90 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,465.02 32.87 1,593.28 36.16 1,553.70 34.20 

รวมหนีส้ิน 3,059.73 68.64 3.053.43 69.30 2,531.09 55.72 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทนุจดทะเบียน 381.81  347.11  486.30   

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 347.11 7.79 347.11 7.88 347.11 7.64 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 3,633.00 81.50 3,633.00 82.45 3,633.01 79.97 

ส่วนต า่กว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (152.37) (3.42) (152.37) (3.46) (152.37) (3.35) 

ก าไรสะสม       

    จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย 51.97 1.17 51.97 1.18 51.97 1.14 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุ) (2,481.89) (55.68) (2,527.11) (57.35) (1,865.88) (41.07) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (0.06) (0.00) 0.06 0.00 (2.15) (0.05) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,397.76 31.36 1.352.66 30.70 2,011.69 44.28 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,457.49 100.00 4,406.09 100.00 4,542.78 100.00 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิทัและบรษิัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้              
รายไดจ้ากสญัญาที่ท  ากบัลกูคา้ 2,167.72 98.92 1,644.65 97.19 2,150.39 98.47 
รายไดอ่ื้น 23.62 1.08 47.63 2.81 33.36 1.53 
รวมรายได้ 2,191.34 100.00 1,692.28 100.00 2,183.75 100.00 

ค่าใช้จ่าย          

ตน้ทนุขายและใหบ้ริการ 1,726.00 78.76 1,729.15 102.18 1,963.11 89.89 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ 97.95 4.47 163.32 9.65 281.76 12.90 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 296.15 13.51 342.08 20.21 493.69 22.61 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (โอนกลบั) 0.14 0.01 9.78 0.58 (0.04) - 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยอ่ื์นที่ไม่ใช่สินทรพัย์
ทางการเงิน 

- - 37.34 2.21 5.25 0.24 

รวมค่าใช้จ่าย 2,120.24 96.76 2,281.67 134.83 2,743.77 125.64 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 71.10 3.24 (589.39) (34.83) (560.02) (25.64) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม - - (0.28) (0.01) 0.81 0.03 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 71.10 3.24 (589.67) (34.84) (559.21) (25.61) 
รายไดท้างการเงิน 0.26 0.01 0.19 0.01 0.59 0.03 
ตน้ทนุทางการเงิน (108.17) (4.94) (120.32) (7.11) (110.42) (5.06) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (36.81) (1.68) (709.80) (41.94) (669.04) (30.64) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 82.03 3.74 48.30 2.85 52.85 2.42 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 45.22 2.06 (661.49) (39.09) (616.19) (28.22) 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ (0.12)  2.21  (2.57)   
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยั - สทุธิจากภาษีเงินได ้ -  0.27  (10.72)   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (0.12)  2.48  (13.29)   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 45.10  (659.02)  (629.48)   

การแบ่งปันก าไร       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 45.22  (661.49)  (616.19)   

 การแบ่งปันก าไรรวมส าหรับปี 45.22  (661.49)  (616.19)   

ขาดทุนต่อหุ้น             

ขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.013  (0.191)  (0.178)   

ขาดทนุส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 0.013  (0.191)   (0.178)   

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ลา้นหุน้) 3,471.05  3,471.05  3,471.05   
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 – 2564 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,179.57 641.93 1,032.05 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (907.36) (737.24) (1,010.30) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (282.65) 221.25 (65.58) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (0.12) 2.21 (2.57) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (10.56) 128.15 (46.40) 

 
ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.60 0.45 0.55  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.52 0.38 0.36  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.77 0.53 1.12  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 4.08 4.67 5.85  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 89.51 78.18 62.41  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 279.63 120.17 100.31  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 1.31 3.04 3.64  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า) 3.02 7.19 12.53  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 121.05 50.74 29.13  

วงจรเงินสด  (วนั) (30.23) 30.48 36.92  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 20.38 (5.14) 8.71  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 2.19 (38.73) (27.59) 

อตัราส่วนรายไดอ้ื่นต่อรายไดร้วม  (%) 1.08 2.81  1.53  

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 2,484.43 (100.77) (173.93) 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 2.06 (39.09) (28.22) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 3.29 (39.32) (26.49) 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

 
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 1.02 (14.78) (11.96) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 17.52 (85.28) (71.80) 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) 0.49 0.38 0.42  

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.19 2.26 1.26  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 13.54 7.44 7.31 

หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ ต่อ ก าไรก่อน ดอกเบีย้จ่าย    ภาษี
เงินได ้คา่เส่ือมราคา คา่ตดัจ าหน่าย 

1.32 2.57 2.12 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 2.61 1.13 1.74 

 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ในปี 2564  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึน้หลายระลอกนับแต่ปี 2563  ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจโดยรวมรวมถึงอตุสาหกรรมโฆษณา จากประสบการณท์ี่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดเ้รียนรูแ้ละเฝา้ระวงัเพื่อออกมาตรการและ

นโยบายต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบภายใตส้ถานการณค์วามไม่แน่นอน  การบรรลเุป้าหมายจาก

การปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  มาตรการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย ประกอบกับความ

คล่ีคลายของสถานการณก์ารแพร่ระบาดในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 และปัจจยับวกของผลส าเร็จจากธุรกิจใหบ้ริการคอนเทนต ์

MonoMax และ 3BB GIGATV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายไดเ้ติบโตและมีผลก าไรจากการด าเนินงาน  บริษัทฯ 

เชื่อมั่นว่าสถานการณร์ะบาดจะเริ่มคล่ีคลายและส่งผลใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาสู่ภาวะการณป์กติไดโ้ดยเรว็ การท าการตลาดและ

กิจกรรมทางการตลาดจะท าใหเ้กิดการฟ้ืนตวัของธุรกิจส่ือและโฆษณาในปี 2565 
 

1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 2,191.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 

1,692.28 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 499.06 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 29.49 โดยรายละเอียดของรายไดร้วมเป็นดงันี ้
 

รายได้ 
งบการเงนิรวม 

2564 2563 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 2,167.72 1,644.65 523.07 31.80 

รายไดอ้ื่น 23.62 47.63 (24.01) (50.41) 

     รวมทัง้สิน้ 2,191.34 1,692.28 499.06 29.49 
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บรษัิท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 2,167.72 ลา้นบาท เม่ือเทียบ 

กบัปี 2563 มีจ านวน 1,644.65 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 523.07 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.80 รายไดจ้ากการขายและบริการ

แยกตามกลุม่ธุรกิจ เป็นดงันี ้
 

กลุ่มธุรกิจ 
งบการเงนิรวม 

2564 2563 
เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

% 

ธุรกิจสื่อ 1,923.56 1,456.08 467.48 32.11 

ธุรกิจใหบ้รกิารขอ้มลูและความบนัเทิงและธุรกิจอื่น 244.16 188.57 55.59 29.48 

     รวมทัง้สิน้ 2,167.72 1,644.65 523.07 31.80 

 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจส่ือ ซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจทีวี ออนไลนแ์ละธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก ของ

บรษิัทและบรษิัทย่อยในปี 2564  มีจ านวน 1,923.56  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563  มีจ านวน 1,456.08 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

467.48  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.11 รายไดท้ี่เพิ่มขึน้สาเหตุหลกัมาจาก รายไดโ้ฆษณา แมจ้ะมีสถานการณ ์   โควิด

รอบใหม่หลายระลอกตลอดปี 2564 แต่ภาพรวมประชาชนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคมากขึน้ บวกกบัมาตรการรบัมือของ

ภาครฐัที่ไม่เครง่ครดัเท่าช่วงที่มีการระบาดช่วงตน้ในปี 2563 ท าใหใ้นปี 2564 มีการฟ้ืนตวัของตลาดท าใหเ้ม็ดเงินโฆษณา

เพิ่มขึน้ ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการขายและการปรบัผงัและเพิ่มรูปแบบรายการที่ไดร้บักระแสตอบรบัที่ดี  

และรายไดก้ารใหบ้ริการคอนเทนต ์MonoMax และ 3BB GIGATV เพิ่มขึน้ 237.1 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 104.1 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน  ธุรกิจเติบโตอย่างตอ่เน่ืองสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกบัการเติบโตของสื่อดิจิทลั  
 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิงและธุรกิจอ่ืน ซึ่งประกอบดว้ย ธุรกิจภาพยนตร ์

บนัเทิง คอมเมิรซ์และบริหารคอนเทนตข์องบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564  มีจ านวน 244.16  ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 

2563  มีจ านวน 188.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 55.59 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 29.48 เน่ืองจากรายได้บริหารคอนเทนต์ 

GIGATV เพิ่มขึน้  
 

รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจ านวน 23.62 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 47.63 

ลา้นบาท ลดลง 24.01 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 50.41 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 85 
บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

ต้นทนุ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษเีงนิได้ 

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 

2564 มีจ านวน 2,146.12 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจ านวน 2,353.78 ลา้นบาท ลดลง 207.66 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 8.82 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

% 

ตน้ทนุจากการขายและใหบ้รกิาร 1,726.00 1,729.15 (3.15) (0.18) 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 97.95 163.32 (65.37) (40.03) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 296.15 342.08 (45.93) (13.43) 

ขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้(โอนกลบั) 0.14 9.78 (9.64) (98.57) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยอ์ื่น - 37.34 (37.34) (100.00) 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 2,120.24 2,281.67 (161.43) (7.08) 

ส่วนแบ่ง(ก าไร)จากเงินลงทนุในการรว่มคา้ - 0.28 (0.28) (100) 

รายไดท้างการเงิน (0.26) (0.19) (0.07) (36.84) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 108.17 120.32 (12.15) (10.10) 

ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (82.03) (48.30) (33.73) (69.83) 

     รวมทัง้สิน้ 2,146.12 2,353.78 (207.66) (8.82) 

 

การลดลงของค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งภายในกลุ่มบริษัทโดย

มุ่งเนน้ธุรกิจหลกั ประกอบกบับรษิัทมีการบรหิารจดัการควบคมุตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  

 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวมในปี 2564 จ านวน 45.22 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีขาดทุนสุทธิ

จ านวน 661.49 ลา้นบาท ก าไรเพิ่มขึน้ 706.71 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 106.84    

 
2) การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

สินทรัพย ์

สินทรพัยร์วมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวน 4,457.49 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 

51.40 ลา้นบาท เกิดจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มุนเวียน 291.79 ลา้นบาท แต่มีการลดลงของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

240.39 ลา้นบาท สินทรพัยห์มนุเวียนที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุหลกัมาจาก ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 285.19 ลา้นบาท 

ส่วนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ลดลง มีสาเหตหุลกัมาจาก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ที่ลดลง 242.53 ลา้นบาท  
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หนีส้นิ 

หนีสิ้นรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวน 3,059.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 6.30 

ลา้นบาท การเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจาก เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 406.34 ลา้นบาท ส่วนหนีสิ้นท่ีลดลงมาจาก

การจ่ายตน้ทนุการไดม้าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี จ านวน 227.67 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะสัน้บุคคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง  

จ านวน 125.00 ลา้นบาท   
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2564 มีจ านวน 1,397.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 

45.10 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากบรษิัทมีผลก าไรส าหรบัปี 2564 จ านวน 45.22 ลา้นบาท  
  
โครงสร้างเงนิลงทนุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 3,059.73 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

68.64 ของสินทรพัยร์วม  ส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,397.76 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 31.36 ของสินทรพัยร์วม 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.07 เท่า 
 

ความสามารถในการท าก าไร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัราก าไรขัน้ตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20.38 เพิ่มขึน้จากปี 2563  รอ้ย

ละ 25.52 และมีอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 2.06 เพิ่มขึน้จากปี 2563 รอ้ยละ 41.15 เนื่องจากในปี 2564 บรษิัท และบรษิัทย่อย

มีผลประกอบการท่ีดีขึน้เป็นอย่างมาก 
 

ความสามารถในการบริหารสนิทรัพย ์

ส าหรบัปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์อ้ยละ 1.02 เพิ่มขึน้จากปี 2563 รอ้ยละ 

15.80 และอตัราการหมนุของสินทรพัยใ์นปี 2564 เท่ากับ 0.49 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 0.11 เท่า เนื่องจากในปี 

2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลประกอบการท่ีดีขึน้เป็นอย่างมาก 
 

สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงนิทนุ 

ส าหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.60 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 0.15 เท่า 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้ และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วอยู่ที่ 0.52 เท่า เพิ่มขึน้จาก

ปี 2563 จ านวน 0.14 เท่า  

ส าหรบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ ส าหรบัปี 2564 อยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปี 2563 จ านวน 0.07 เท่า เนื่องจากบรษิัท

และบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากผลก าไรจากการด าเนินงาน 
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ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ 

วันที่31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเ ก่ียวกับสัญญาบริการที่ จะต้องจ่ายช าระในอนาคต 

จ านวน 159 ลา้นบาท อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 8 ปี 

 
3) แนวโน้มส าหรับปี 2565 

ในปี 2565 แมจ้ะมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอนในช่วงตน้ปี แต่จากการ

เปรียบเทียบรูปแบบการระบาดในต่างประเทศ เชื่อว่าสถานการณจ์ะเริ่มคล่ีคลายในเวลาไม่นาน และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า

เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟ้ืนตวั  ส่งผลใหม้ีเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึน้จากการท าการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดเกิดการฟ้ืน

ตัวของธุรกิจส่ือและโฆษณา อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนของความเชื่อมั่นและก าลังซือ้ของผูบ้ริโภค  ภาวะการ

แข่งขนัในตลาดยงัคงอยู่ในระดบัสงู ท าใหบ้ริษัทฯ ยงัคงตอ้งใชก้ลยุทธด์า้นราคาและนโยบายส่งเสริมการขายเพื่อรกัษา

ระดับการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  นอกเหนือจากเป้าหมายที่มุ่งเน้นสรา้งการเติบโตรายไดธุ้รกิจหลัก 

ตลอดจนการบริหารจดัการตน้ทุนคอนเทนตท์ี่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายตวัของธุรกิจบนแพลตฟอรม์ของบริษัทฯ                 

บริษัทฯ ไดเ้ตรียมแผนธุรกิจที่รองรบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชช้ีวิตของคนยุค new normal และรูปแบบเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  ไดแ้ก่ 1) พฒันาธุรกิจเขา้สู่เทคโนโลยี Web3.0  2) Virtual Experience รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสรา้งการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต 
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

5.1  ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลของบคุคลอำ้งอิง 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์ (66) 0  2009-9000, (66) 0  2009-9999  l  โทรสาร (66) 0  2009-

9991 
 

ผูส้อบบญัชี : บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

  193/136-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์ (66) 0  2264-9090  l  โทรสาร  (66) 0  2264-0789-90 
   

ที่ปรกึษากฎหมาย : บรษิัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากดั 
  21 ซอยอ านวยวฒัน ์ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก 
  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทรศพัท ์ (66) 0  2693-2036  l  โทรสาร  (66) 0  2693-4189 

 

5.2  ข้อมูลส ำคัญอื่น 

 - ไม่มี - 
 

5.3  ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

บรษิัทและบรษิัทย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบรษิัทหรือบรษิัทย่อยที่

มีจ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตลอดจนขอ้พิพาทท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจที่อยู่บนพืน้ฐานของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหาร

จดัการที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้การรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ และค านึงถึงประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

มาโดยตลอด โดยมีการวางนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

และมีการทบทวนทุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทไดท้บทวนนโยบายต่างๆ ตามแนวทางจากหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท เพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการสรา้ง

คุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมถึงการทบทวนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เก่ียวกับ

หลักเกณฑ ์การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัยท์ี่มีการปรบัปรุง 

เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

บริษัทไดม้ีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติ ผ่านทางส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในบริษัททุกประเภท เว็บไซต ์รวมถึงการจดักิจกรรมดา้นจริยธรรม และการ

อบรมปฐมนิเทศและหลกัสตูรอื่นๆ และมีการติดตามการปฏิบตัิผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานก ากบัดแูล 

ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบอย่าง

สม ่าเสมอ นอกจากนี ้ยงัใหค้วามส าคญักับนโยบาย แนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น การประเมินความ

เส่ียง ติดตามตรวจสอบระบบการท างานต่างๆ จนไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ  
 

แนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ที่บรษิัทมุ่งเนน้ มีดงัต่อไปนี ้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

จรยิธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

2. กรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความทุ่มเท รบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ 

ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัท และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก ากับดูแลใหบ้ริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ก าหนดวัตถุประสงค ์

เป้าหมาย กลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน การจดัสรรทรพัยากร  พรอ้มทัง้ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนดูแลการรายงาน

ผลการด าเนินงาน และการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ 

4. ด าเนินการให้มีโครงสรา้งการจัดการบริษัทที่ชดัเจน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม 

เพื่อช่วยกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และฝ่ายจดัการ มีการ

แบ่งแยกหนา้ที่ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอย่างชดัเจน 

5. จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายใน และจดัการบรหิารความเส่ียง ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

6. พิจารณารายการที่เป็นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ และถือประโยชน์

ของบรษิัทเป็นส าคญั 
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7. ใหค้วามส าคญักับสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน  มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบรษิัทกบัผูถื้อหุน้ท่ีสะดวก 

8. ตระหนักถึงการสรา้งคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน  ค านึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย สงัคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนั นอกจากนี ้พิจารณาถึง สภาพแวดลอ้ม และการปรบัตวัภายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม และน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและ
ตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ 

9. คณะกรรมการบรษิัทจะจดัใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททัง้ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูที่ไม่ใช่
ทางการเงินอย่างเพียงพอ ถกูตอ้ง และเชื่อถือได ้ 

10. ให้ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่ล่วงละเมิด
ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

11. สรา้งค่านิยมปลกูฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกอนัดีงามดา้นต่างๆ แก่พนกังาน ส่ือสารใหเ้ขา้ใจในทิศทาง
เดียวกนั ปฏิบตัิจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูม้ีความรูค้วามเชี่ยวชาญ ประสบการณท์ี่สามารถใหค้วามเห็นชอบ วิสยัทศัน ์กลยุทธ์ 
เป้าหมายทางธุรกิจ และนโยบาย ดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ และติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้ เพื่อก ากับดูแลแนวทางการด าเนินงานของ
บรษิัท แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อรบัผิดชอบเรื่องที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงการปฎิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑต์ลาด
หลกัทรพัย ์และส านกังาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัคณะกรรมการ มีดงันี ้ 

องคป์ระกอบ คุณสมบตัิกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการ 

1. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัท จดักลุ่มได ้2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะที่ 1 แบ่งตามการบรหิารงาน แบ่งไดเ้ป็น  

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ลกัษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการไม่อิสระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 

3 คน (ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

ลงมา) และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 คน มีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ซึ่งในจ านวนนี ้ด  ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ส าหรบักรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  
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ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด  และผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส านักงาน โดย

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 2 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 

ท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่าย

บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี ้จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

ส  านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไวใ้หม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราจ านวนหนึ่งในสาม   

ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม  

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจ้ับสลากกัน   ส่วน 

ปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง

อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่อีกไดโ้ดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรพัย ์

4. คณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และตอ้งมี

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

5. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะมาจากการ

คดัเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. สนบัสนุนใหก้รรมการมีความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของตน และทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รษิัท

อย่างเพียงพอ 

7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ

บริษัทอื่นได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย ์

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยจะตอ้งแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบดว้ย  ทั้งนี ้ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย)  ได้

ไม่เกิน 1 แห่ง โดยตอ้งขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
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8. คณะกรรมการบริษัทจัดใหม้ีเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อท าหนา้ที่

ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ  ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลการจัดการประชุม

คณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตาม

มติคณะกรรมการบริษัท ติดต่อสื่อสารกับผูถ้ือหุน้ และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผย

คุณสมบัติ ประสบการณ ์ของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

และเว็บไซตข์องบริษัท 

 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ  

การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแบ่งอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล และ

การบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ที่ในการเป็นผูน้  าและมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเรื่องนโยบายของบรษิัท อนัเป็นผลมา

จากการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ที่ไดพ้ิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจรว่มกับฝ่ายจดัการ เป็นผูน้  าการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการประชมุและแสดง

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ทั้งนี ้ประธานกรรมการไม่ไดร้่วม

บรหิารงานปกติประจ าวนั แต่ใหก้ารสนบัสนนุและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจา้หนา้ที่

บริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารรบัผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบรษิัทภายใตก้รอบอ านาจ

ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยหรือคณะอนกุรรมการ เพื่อใหก้าร

ท าหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้รงิ  

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้แต่ละปี อย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และก าหนด
วาระประจ าของแต่ละครัง้ไวช้ดัเจน เช่น การพิจารณาอนุมตัิงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ โดย
ผู้สอบบัญชี เป็นตน้ ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี ้ประธานกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความส าคัญและจ าเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ไดม้ีการประชุมทุกเดือน บริษัท
จะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากับ
ควบคมุและดแูลการปฎิบตัิงานของฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2. จ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่าที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด  

3. คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ สามารถจดัประชมุเพื่อพิจารณาวาระตามอ านาจหนา้ที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหไ้ด ้โดยใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูต้ิดต่อประสานงาน 
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4. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อน
วนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั  ยกเวน้เอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงคเ์ปิดเผยเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหน้ าเรื่อง
อภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถว้นชัดเจน จัดเก็บรกัษารายงาน
การประชุมซึ่งผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูท้ี ่เกี ่ยวขอ้ง
ตรวจสอบได ้

5. กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถจดัใหม้ีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยไดต้ามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจง้ผลการประชุมให้กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิารทราบถึงผลการประชมุ 

6. กรรมการบริษัทสามารถขอขอ้มลูหรือสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดโ้ดยตรงจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ
เลขานุการบรษิัท รวมถึงผูบ้ริหารที่ไดร้บัมอบหมายในเรื่องนัน้ กรณีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้ีความเห็น
อิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัท 

7. ส่งเสริมให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการ
ประชมุ 

8. ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการตดัสินใจที่ถกูตอ้งและทนัเวลา 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุใหม้ีการประเมินผลการปฎิบตัิงาน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรบัปรุงและแกไ้ขการ

ด าเนินงาน ทั้งนี ้เลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก าหนดหัวขอ้ที่จะประเมนิ

อย่างชดัเจน โดยมีประเมินกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชดุย่อย ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) ในทุกสิน้ปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณารบัทราบ และปรบัปรุงการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนและผลการปฎิบตัิงาน
ของกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ
ผูถื้อหุน้ต่อไป โดยพิจารณาแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ และค่าตอบแทนตาม
ผลด าเนินงานของบรษิัท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และเปรียบเทียบกบั
ระดับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ ์ขอบเขต และหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่
กรรมการด ารงอยู่ในแต่ละคณะ เป็นอตัราที่แน่นอนและเหมาะสม 
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3. คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน อนมุตัิโครงสรา้ง
ค่าตอบแทนที่จงูใจส าหรบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน  เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของธุรกิจ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการส่ือสารเกณฑก์ารประเมินเป็นการล่วงหนา้ 
ติดตามผลการด าเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

4. ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจ าอย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑห์รือแนวทางพิจารณาจากการด าเนินงานของบริษัท ผลการปฎิบตัิงานของ

พนักงาน อายุงาน เป็นตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 

1.  สนบัสนุนใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษัท เขา้ร่วมการสมัมนา อบรมกับสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ จดัโครงการพฒันาผูบ้ริหาร

ประจ าปี เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้ี่ไดม้าใชป้ระโยชนห์รือปรบัปรุงการปฎิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้อย่างนอ้ย

กรรมการบริษัท จะตอ้งผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย ์และ 

ก.ล.ต. ก าหนด 

2. จดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน าเสนอเอกสารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ เช่น 

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ือหุน้ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที ่ด ี  จ รรยาบรรณธุรกจิ 

จรรยาบรรณกรรมการ รวมทัง้ขอ้มลูการด าเนินธุรกิจและการจดัการ ผลการด าเนินงาน และส่งเสรมิใหก้รรมการ

เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ เพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ในการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ และการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหด้ียิ่งขึน้ 

3. ก ากับดูแลใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) จัดให้มีการหมุนเปล่ียนงานที่ไดร้ับมอบหมายตาม

ความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบตัิงานดงักล่าว เพื่อเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงาน

ของบริษัท อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และ

สามารถท างานแทนกนัได ้

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน มีวาระอยู่ในต าแหน่ง     
คราวละ 3  ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที ่สอดคลอ้งกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
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1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)  

2. เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวขา้งตน้ และ 

2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และ  

2.2 ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู้

และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ

งบการเงินได ้นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณใ์นธุรกิจ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นตน้  

ส าหรบัหลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการ

บริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีที่

ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้

บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการ

บริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ

สามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ

ด าเนินงานของบรษิัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระท าโดยแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่ง

เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน ้อย

จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาแต่งตัง้กรรมการหรือผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษิัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนบัสนนุ เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงของบรษิัท  
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

สิทธขิองผู้ถือหุน้ 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุราย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาต ิ 

และไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการต่างๆ เพื่อสรา้งความมั่นใจวา่ผูถื้อหุน้ไดร้บัการคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก ่ การไดร้บั

ส่วนแบ่งในก าไร/เงินปันผลของบรษิัทอย่างเทา่เทียมกนั การซือ้ขายหรือโอนหุน้ การรบัซือ้หุน้คืนโดยบรษิัท  การไดร้บัขอ้มลู

บรษิัทอย่างเพียงพอถกูตอ้งชดัเจน รวมถึงการใชสิ้ทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส  าคญัๆ ของบรษิัท เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหป้ระเด็นหรือวาระส าคญั ที่มีผลต่อทิศทางของธุรกิจ หรือตามที่กฎหมายก าหนด ผ่าน

การพิจารณาและ/หรืออนมุตัิโดยผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัท 

2. จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบแก่ผูถื้อหุน้ เป็นการล่วงหนา้ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมี

ขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิและการพิจารณาวาระการประชมุ ประกอบดว้ย รายละเอียด

วาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ

ในรูปแบบที่สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู ้ถือหุน้สามารถเลือกที่จะ

มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทน ขอ้มลูเอกสารที่ตอ้งแสดงในวนัประชมุเพื่อรกัษาสิทธิการเขา้ประชมุ รวมถึงขอ้บงัคบั

บรษิัทส าหรบัการประชมุ ขัน้ตอนและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

3. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บรษิัทจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 21 วนั
ก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 

วนัประชมุผูถื้อหุน้ 

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนสถาบนั โดยใหข้อ้มลูวนั เวลา และ

สถานที่ประชุม ที่ เดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนที่ชัดเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชมุอย่างนอ้ยหนึ่งชั่วโมง และจดัช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จดัเตรียม

อากรแสตมป์ และน าเทคโนโลยีระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการ

แสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และถกูตอ้งแม่นย า 

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ใหม้ีการกระท าใด ในการจ ากัดโอกาสการเขา้ประชุม หรือสรา้งภาระให้ผูถื้อหุน้
จนเกินควร ทัง้นี ้ไม่มีการก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน าหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าแนวทางปฏิบตัิ
ของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจง้จ านวนและสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและที่
มอบฉันทะ พรอ้มทั้งชีแ้จง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุในขอ้บังคับของบริษัท  โดย
บริษัทจดัแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องอย่างชดัเจน รวมถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ไดม้ีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เ ป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็น
ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ย 
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4. ประธานกรรมการ ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับริษัท โดย

จดัสรรเวลาการประชมุอย่างเพียงพอ ด าเนินการประชมุอย่างเหมาะสมและโปรง่ใส ระหว่างการประชมุเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชมุแต่ละวาระ กรรมการ

ทกุคนและผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบในสายงานหลกัไดเ้ขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 

5. ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส  าคญั เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยง การท ารายการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ด าเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในหอ้งประชุม  และน าผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง

ที่ลงไวล้่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะ แจง้มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

และบตัรเสีย แต่ละวาระใหท้ี่ประชมุทราบ และบนัทึกในรายงานการประชมุ 

หลงัการประชมุผูถื้อหุน้ 

1. เปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบรษิัท ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัประชมุ 

2. จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อ
หุน้ และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท โดยบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น ประกอบดว้ย รายชื่อ
กรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ สดัส่วนกรรมการท่ีเขา้รว่มและไม่เขา้รว่มประชมุ ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบั
คะแนน มติที่ประชมุ ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ บนัทึกประเด็นค าถามค าตอบ ชื่อผูถ้ามผูต้อบ 

 
การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 

บรษิัทจดัใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยด าเนินการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และส่งค าถามเก่ียวกบับริษัทไดล่้วงหนา้
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย ์ ซึ่งหลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิผูถ้ือหุน้เสนอเรื่อง
เพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และการส่งค าถามล่วงหนา้ เผยแพรอ่ย่างชดัเจนบนเว็บไซตข์องบรษิัท  

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกเป็นกรรมการ ไดล่้วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ โดย
ประกาศผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย ์โดยหลกัเกณฑก์ารเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกเป็นกรรมการ เผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบริษัท ทัง้นี ้ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามคุณสมบตัิกรรมการ ตอ้งใหค้วาม
ยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมคัรพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อบรษิัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการสรรหา
ของบรษิัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป 

3. ด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบ
วาระการประชุม โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

4. เผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ แก่ผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย ์ เว็บไซตข์องบริษัท และ
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกันในการรบัรูข้่าวสาร และไม่กระท าการใดๆ ที่จ  ากัดสิทธิในการ
เขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัท หรือปิดกัน้การติดต่อส่ือสารระหว่างผูถื้อหุน้ดว้ยกนั 
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การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดระบบรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล และมีนโยบายการเก็บรกัษาขอ้มูลและการ
ป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง   ไดแ้ก่     
คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ Nominee หรือที่ปรกึษาวิชาชีพ ปฏิบตัิตามนโยบายและระบบการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลู 

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดการขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์โดยไม่ให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล
ภายใน เปิดเผยขอ้มลูก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปผ่านตลาดหลกัทรพัย ์และแจง้เตือน กรรมการ
และผูบ้รหิาร ตอ้งระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทก่อนการเปิดเผยขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ
ของบริษัทตามรอบระยะเวลา และก่อนการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์เพื่อความเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการถือหลักทรัพยข์องบริษัทจด
ทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งอยู่ เมื่อเขา้รบัต าแหน่งภายใน 30 วนัท าการ และตอ้งแจง้เก่ียวกับการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทอย่างนอ้ย 1 วันล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรือผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทุกครัง้เมื่อมีการซือ้หรือขายหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการ ตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด  

 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทดูแลการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน ์ก าหนดแนวทาง

ปฏิบตัิในการท ารายการ ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนด าเนินงาน หลกัการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการเปิดเผย

รายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายตอ้งขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะมีการชี ้แจงรายละเอียดเหตุผลของการท ารายการต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการท า

รายการ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เพื่อประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้ และบนัทึกในรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการ และดแูลใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญั เวน้จากการมีส่วนรว่มในการพิจารณาวาระนัน้  

 

การค านึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม 

บริษัทมีการก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่มทัง้

ภายนอกและภายในบรษิัท ในอนัท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัของบรษิัทอย่างยั่งยืน 
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ก าหนดหลักเกณฑใ์นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น 

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส  าคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ต่อผูถ้ือหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์การแจง้ขอ้มลูผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์การจดัท า Press Release 
หรือการจดัส่งจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นตน้ 

ลูกค้า 

บรษิัทเนน้ใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจของลกูคา้ มุ่งพฒันาบรกิารและสรา้งสรรคบ์รกิารใหม่ๆ เพื่อน าเสนอต่อ
ลูกคา้  ควบคู่กับการร ักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกคา้  และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื ่องที่ล ูกค ้า
รอ้งเรียนหรือใหข้อ้แนะน า 

พนักงาน 

บริษัทเนน้การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน  มีการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน

อย่างเหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ และสอดคลอ้งกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีการดูแลดา้น

สภาพแวดลอ้มและสุขอนามัยในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงาน  มีการปฐมนิเทศ

ใหพ้นกังานทราบถึงคู่มือพนกังาน ซึ่งระบุขอ้ก าหนดเกี่ยวกับระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการท างาน รวมถึงนโยบาย และ

จรรยาบรรณที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ  ที่พนักงานพึงไดร้บัมากกว่าที่กฎหมายก าหนด อาทิ  

การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และเสริมสรา้งประสบการณ์ของพนักงาน โดย
ส่งเสริมใหพ้นักงานไดร้บัการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมต่างๆ  
ข้อก าหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทตอ้งปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเก่ี ยวกับประกาศ 
ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์และ ก.ล.ต. การสมัมนามาตรฐานการบญัชีของสถาบนัต่างๆ การ
สมัมนาความรูเ้ก่ียวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรต์่างๆ เป็นตน้ 

เจ้าหนี ้

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ในการบริหารเงินกูย้ืมใหเ้ป็นไปตาม

วัตถุประสงคก์ารใช ้  การช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้ตามก าหนด  มีความรบัผิดชอบในหลกัประกันต่างๆ เพื่อสรา้ง

ความเชื่อถือใหก้ับเจา้หนี ้หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไวห้รือกรณีเกิดการผิดนดั

ช าระหนี ้บรษิัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพื่อรว่มพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
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คู่ค้า 

บริษัทเนน้การปฏิบตัิกับคู่คา้ดว้ยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฎิบตัิตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สญัญาที่ไดต้ก
ลงกันไวอ้ย่างเป็นธรรม  พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีกับคู่คา้ และมีการก าหนดขัน้ตอนการคดัเลือกคู่คา้อย่างชดัเจน
ไว้ในนโยบายจัดซือ้จัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึง
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัท  

คู่แข่งทางการค้า 

บรษิัทเนน้ด าเนินธุรกิจภายใตก้ติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม  ด าเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี ประพฤติตามกรอบ

กติกาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีในการแข่งขนั ไม่แสวงหาขอ้มลูความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือโจมตี

คู่แข่งโดยใชข้อ้มลูที่บิดเบือน  ส่งเสริมและสนบัสนุนการร่วมมือทางการคา้กับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูบ้ริโภค 

หรือความรว่มมือในอนัท่ีจะมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และประเทศใหย้ั่งยืน 

องคก์รก ากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดโดยองคก์รที่ก ากับดูแล  และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ตลาดหลกัทรพัย ์ 
ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นตน้ รวมทัง้ใหค้วามรว่มมือและประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนอื่นๆ 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะ

ส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนใหก้ับบริษัท มีการอบรมใหค้วามรู ้ ปลูกจิตส านึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมใหพ้นักงานไดมี้

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง สรา้งสังคมที่ดี อนุรกัษ์รกัษาส่ิงแวดลอ้ม และตระหนักถึงการใชท้รพัยากรและ

พลงังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า ซึ่งถือปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร ติดตาม วดัผลความคืบหนา้และความส าเรจ็

ของโครงการในระยะยาว รวมถึงบริษัทใหค้วามช่วยเหลือ บริจาคทรพัยสิ์นใหแ้ก่มูลนิธิและองคก์รต่างๆ ที่มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสงัคมตามโอกาส เช่น บรจิาคเครื่องมือเครื่องใช ้และอปุกรณส์ านกังานใหแ้ก่โรงเรียน วดั มลูนิธิหรือหน่วยงาน

อื่น โดยใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิ (Disclosure , Transparency and 

Financial Integrity) 

บริษัทใหค้วามส าคญักับขอ้มลูข่าวสารที่ตอ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรพัย ์ผูถื้อหุน้ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทั้งในดา้นของ

ความถกูตอ้ง ความเพียงพอ ความรวดเรว็ ความเท่าเทียมกนัของการใหข้อ้มลูแก่ทกุกลุ่ม ดงันี ้ 

การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูที่มิใช่ทางการเงินของบรษิัท 

1.  ดูแลให้มีระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ตอ้งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผย
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) 
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และข้อมูลส าคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให ้น ักลงทุนทราบถึงขอ้มูลการ
เปล่ียนแปลงของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทในแต่ละรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 

2.  เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ความเห็นของผูส้อบบัญชี ขอ้สังเกตเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน และขอ้สังเกตผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และนโยบายของบรษิัท 

3.  เปิดเผยขอ้มลูที่มิใช่ทางการเงิน อนัประกอบดว้ย การปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย

ต่างๆ อาทิ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

การบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักง านยึดถือเป็น

แนวปฏิบตัิ อนัจะน าไปสู่การสรา้งคณุค่าใหก้บัธุรกิจในระยะยาว 

4.  ดแูลกรรมการแต่ละรายใหเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนของตนเองอย่างถกูตอ้งและครบถว้น  

5.  สนับสนุนให้มีบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู ้ทักษะ 

ประสบการณใ์หเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  

6.  เปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถา้มี) อย่างชดัเจน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่ามีโครงสรา้ง

การด าเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุน้ หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสรา้ง

การถือหุน้ ความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ หรืออ านาจในการควบคุมบริหารกิจการ ใหพ้ิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย ์

7.  เปิดเผยขอ้มลูทัง้ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนั 

ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

8.  มีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถติดต่อขอ้มลูทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท ส าหรบั

ขอ้มลูเรื่องต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมของกรรมการ การก ากบัดแูลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นตน้ 

การจดัการสถานะทางการเงินของบรษิัท 

1.  ดูแลใหฝ่้ายจดัการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

หากมีเหตุการณห์รือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี ้ใหม้ีการติดตาม

อย่างใกลช้ิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พรอ้มทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม

หลกัเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  ดูแลใหฝ่้ายจดัการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึง

เจา้หนี ้ทั้งนี ้การตัดสินใจใชว้ิธีการใดๆ ตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และใหร้ายงานสถานะการติดตามแกไ้ข

ปัญหาต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
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3.  การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ ดูแลใหม้ีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้

กระทบต่อความต่อเนื่องของการด าเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถในการช าระหนี ้

 

6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังาน เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อเป็นแบบแผน และมาตรฐานความประพฤติส าหรบั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นแนวปฏิบตัิเพื่อการด าเนินธุรกิจ ภายใตก้รอบคุณธรรม การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย์

สจุริต ความเสมอภาคและเท่าเทียม ตลอดจนค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานใหบ้รษิัท และบริษัทย่อย

เติบโตอย่างยั่งยืน  ทัง้นี ้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท มีสาระส าคญั ดงันี ้

1. การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

3. การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 

4. หลกัสิทธิมนษุยชน 

5. การไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

6. การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

7. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

9. ความรบัผิดชอบต่อบรษิัทและบรษิัทย่อย และทรพัยสิ์นของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
 

บริษัท มีการทบทวนนโยบายดา้นก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังานเป็นประจ าทกุปี และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท https://www.mono.co.th/th/corporate-governance-th/   โดย

มีการส่ือสารทั้งภายนอกและภายใน ส่งเสริมใหพ้นักงานปฏิบัติตาม และสรา้งความเขา้ใจใหเ้กิดเป็นค่านิยมหลัก และ

วฒันธรรมขององคก์ร รวมถึงสนบัสนนุดา้นการพฒันาบคุลากรในเรื่องดงักล่าว 
 

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 

บริษัทก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที่จะตอ้งรบัทราบ  

ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนกังาน อย่างเครง่ครดั มิใช่การปฏิบตัิตามความสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้นี ้

ผูบ้ริหารทุกระดับในองคก์ร จะตอ้งดูแลรบัผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคญัที่จะด าเนินการใหพ้นักงานภายใตส้ายบงัคบั

บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษ

ทางวินยัส าหรบัด าเนินการกบัพนกังานท่ีละเมิดหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย  

https://www.mono.co.th/th/corporate-governance-th/
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นโยบายการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและกรอบปฏิบัติในการบริหารจัดการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อใหม้ีการควบคุมการใชง้านระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภยัและสามารถด าเนินงานได้

อย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถบรรลวุตัถุประสงคเ์พื่อช่วยตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจสงูสดุ และอ านวยความสะดวกแก่

พนักงานในการปฏิบัติหนา้ที่ใหก้ับองคก์ร  รวมทั้งมีการควบคุมจัดการความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้กับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และภยัคกุคามต่างๆ  ทัง้จากภายในและภายนอก  โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1. มีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ที่ของผูป้ฏิบตัิงาน เพื่อใหม้ีการสอบยนัการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร เพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนใดรบัผิดชอบการปฏิบตัิงานตลอดกระบวนการ ในลกัษณะที่อาจเป็นความเส่ียงให้
เกิดการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานสารสนเทศโดยมิชอบ 

2. มีการควบคมุการเขา้ออกและการป้องกนัความเสียหายศนูยค์อมพิวเตอร ์ จ ากัดเฉพาะบุคคลที่เก่ียวขอ้งเท่านั้น
จึงจะสามารถเขา้ออกและแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในศูนยค์อมพิวเตอรไ์ด ้และใหม้ีการป้องกันอุบตัิภยัต่างๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึน้ภายในศนูยค์อมพิวเตอรท์ี่สามารถเป็นเหตทุ าใหร้ะบบคอมพิวเตอรห์ยดุท างาน 

3. มีการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร ์โดยใหม้ีการควบคุมสิทธ์ิการเขา้ใชง้านของ
พนกังานแต่ละคนอย่างถกูตอ้งเหมาะสม มีการรกัษาความปลอดภยับญัชีรหสัผ่านเขา้ใชง้านระบบ มีการรกัษา
ความปลอดภยัทางระบบเครือข่ายที่สามารถป้องกนัการถกูคมุคามจากภายนอก 

4. มีการควบคมุการพฒันาหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพวิเตอร ์เพื่อใหร้ะบบงานคอมพิวเตอรท์ี่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงถกูด าเนินการเป็นไปตามความตอ้งของผูใ้ชง้านถกูตอ้งและครบถว้น 

5. มีการส ารองขอ้มลูและระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อเตรียมพรอ้มในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใหร้ะบบคอมพิวเตอรข์ององคก์ร
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

6. มีการควบคุมการปฏิบตัิงานประจ าทางด้านคอมพิวเตอร ์โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนปฏิบตัิที่ชดัเจนเพื่อใหม้ีการ
ใชง้านระบบคอมพิวเตอรต์่างๆ อย่างถูกตอ้ง  มีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภัยในการรกัษาข้อมูลที่ถูก
น าเขา้ออกจากระบบคอมพิวเตอร ์

7. มีการควบคุมการใชบ้ริการงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้หบ้ริการภายนอก ตัง้แต่การคดัเลือก  การท า
สญัญาการรกัษาความลบัขอ้มลู  การควบคมุบญัชีการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร  ์

8. มีการบริหารจัดการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหม้ีมาตรการควบคุมป้องกันความเส่ียงต่างๆ 
ไม่ใหเ้กิดขึน้ หรือท าใหล้ดลงอยู่ในระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้รวมทัง้รบัมือกบัความเส่ียงใหม่ที่อาจจะมีขึน้ 

9. พนกังานจะตอ้งใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไม่กระท าผิดกฎหมาย ไม่
กระท าผิดตามพระราชบญัญัติคอมพิวเตอร ์ หรือเพื่อก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคลอื่น  

10. พนกังานของบรษิัทตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ ควบคมุ และการด าเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภยัใน
การใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัท 
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นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน  ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพืน้ฐานโดย
ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงไดส้่งเสริมให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพ
สิทธิมนุษยชน สิทธิหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพืน้ฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย  ์ต่อผู้มีส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. ใหค้วามเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผูห้นึ่งผูใ้ด  และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทัง้ทาง
วาจาและการกระท า อนัเนื่องจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สญัชาติ เพศ อาย ุศาสนา ถิ่นก าเนิด ภาษา 
วฒันธรรม การศกึษา ลกัษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ 

3. ปฏิบตัิต่อพนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย ์สนบัสนุนใหพ้นกังานใชส้ิทธิของตนโดยชอบ
ธรรมตามรฐัธรรมนญู และตามกฎหมาย   ใหค้วามรู  ้ความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย สิทธิหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ
ของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหนา้ที่ของบุคคลอื่น และการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกัน 
เพื่อใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิ 

4. รกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไม่กระท าการละเมิดขอ้มลูความเป็นส่วนตวั หรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากขอ้มลู การเก็บขอ้มลู การเปิดเผยหรือการน าขอ้มลูไปใชต้อ้งไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 
เวน้แต่เป็นการกระท าที่ชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบบรษิัท 

5. มีกระบวนการติดตามก ากับดูแล การด าเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนกังาน มิใหก้ระท าการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ์

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยมีแนวปฏิบัติ 
ดงันี ้

1. ผลงานและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัท หรืองานท่ีใชส้ าหรบับริษัท 
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ตอ้งส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ท่ี
เก็บไวจ้ะอยู่ในรูปแบบใดๆ 

2. ดูแลการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษา
ผลประโยชนแ์ละป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิจากบคุคลอ่ืน 

3. ใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นไปตาม “ระเบียบการใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอรอ์ย่าง
ปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ซึ่ง
ควบคุมดูแลการใชง้านโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรต์อ้ง
ผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอ้งโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการ
กระท าที่ไม่ถูกตอ้ง ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัยบริษัท 
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4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
เครื่องหมายการคา้ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบตัร  กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และ
ส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังานในดา้นกฎหมายเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา  

5. การน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก  ที่ไดร้ับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท จะตอ้ง
ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

 

6.3  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแล
กิจการปี 2564 

• ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัท ประจ าปี 2564 อยู่ในระดบัดีเลิศ 

หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 7 ติดต่อกนั 

• ในปี 2564 บริษัทไดร้ับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เป็นการ

ประเมินคุณภาพทั้งก่อนการประชุม การจดัประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัทท าได้  100 คะแนนเต็ม 

เป็นปีที่ 8 ติดต่อกนั 
 

6.3.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ 
บรษิัทมีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 

กฎบตัรคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย และนโยบายดา้นอื่นๆ เป็นประจ าทกุปี โดยปี 2564 พิจารณาทบทวนอนมุตัิ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 2564 และน าไป

ปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ เพื่อใหบ้รรลตุามเป้าหมายบรษิัท และเพื่อพฒันาสู่ความยั่งยืน 
 

6.3.2 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 

รายงานการปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบริษัท 

 ในปี 2564 บริษัทน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช ้โดยมีการทบทวน

นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจ าทุกปี  และปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้

บรรลตุามเป้าหมายบรษิัท และเพื่อพฒันาสู่ความยั่งยืน ดงัมีรายละเอียด ต่อไปนี ้

สิทธขิองผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตอ่ผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน  

1. บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และการเสนอชื่อบคุคลเพื่อ

เขา้รบัการเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชุม  ตัง้แต่ 30 กันยายน 2564 – 

31 ธันวาคม 2564 

2. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่  29 เมษายน 2564  เป็นการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ไม่มีระบบลงทะเบียนหนา้งาน เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (Covid-19) และมีการแจง้มติต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ซึ่งบริษัทไดป้ฏิบตัิตามกฎของตลาดหลักทรพัย ์และ

ส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้ม

เอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฎอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยไปรษณียล์งทะเบียนใน
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วนัที่ 5 เมษายน 2564 และน าเสนอไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม โดยเผยแพร่ใน

วนัที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเขา้ร่วมประชุม และผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมครบองค์

ประชุม  

3. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อน

ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ และนบัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใหถื้อ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

4. บริษัทไดร้ายงานสถานะผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างครบถว้น  ถูกตอ้งตามความเป็นจริงแก่ผูถื้อหุน้ของ

บริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกตอ้งครบถว้น  และส่งรายงานภายใน 14 วันนับจาก

วนัประชมุผูถื้อหุน้ 

5. บริษัทด าเนินการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังาน  ก.ล.ต. ตาม

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด รวมถึงเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผ่านเว็บไซตข์องบริษัท www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผย

ขอ้มลูนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้ริหาร ในหมวด “การก ากับดูแลกิจการ” 

และเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ขอ้มลูทางการเงิน ในหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์” และบริษัทมีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้ราย

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

6. นโยบายเรื่องการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

(แบบ 56-1 One Report)  เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้

กรรมการและผูบ้ริหาร เปิดเผยขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญัต่อการซือ้ขายหุน้ของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการ

เผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรพัย ์

7. กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง มีการรายงานการซือ้ขายหลักทรพัยต์ามหลักเกณฑส์ านักงาน ก.ล.ต. และมี

การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามที่บริษัทก าหนด 

ในปี 2564 บริษัทไดร้ับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการ

ประเมินคณุภาพทัง้ก่อนการประชมุ การจดัประชุม และภายหลงัการประชมุ ซึ่งบริษัทท าได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่แปด

ติดต่อกนั 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และใหค้วามส าคัญต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ในแง่การด าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมี
หน่วยงานบริการลูกคา้ Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสารสินคา้บริการของบริษัท รบั
ข้อรอ้งเรียน และช่วยประสานงานในการแกไ้ขปัญหาต่างๆของลกูคา้  ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการบริษัทเปิด
ช่องทางในการรบัเรื่องเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยงัไม่มีผูม้ีส่วนไดเ้สีย
แจ้งข้อรอ้งเรียนใดๆผ่านช่องทางดงักล่าว 

 

mailto:ir@mono.co.th
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การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

บริษัทเปิดเผยขอ้มูลส าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรพัยแ์ละส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุน้ และมี
การเผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซตข์องบริษัทอย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงมีการสื่อสารกับนักวิเคราะห ์และสื่อมวลชนในการ
เผยแพร่ผลประกอบการ และทิศทางการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน กรรมการอิสระ 

3 ท่าน ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  โดยมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเป็นอิสระในการบรหิารงานตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริษัทแยกอ านาจหนา้ที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจา้หนา้ที่บริหารไวอ้ย่าง

ชดัเจน ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกัน  ประธานกรรมการไม่ไดร้่วมบริหารงานปกติ แต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน า

ในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

รบัผิดชอบเก่ียวกบัการบรหิารจดัการบรษิัทภายใตก้รอบอ านาจที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ทัง้นี ้

ปัจจบุนั ประธานกรรมการของบรษิัท เป็นกรรมการอิสระ 

3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

ไวอ้ย่างชัดเจน มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็น

ลายลักษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

4. บริษัทมีขอ้ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการด าเนิน

ธุรกิจ และเป็นความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

5. บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จ านวน 7 ครัง้ เพื่อพิจารณาวาระประจ าของแต่ละไตรมาส 

และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครัง้ เพื่ออนุมัติงบประมาณการด าเนินงาน รบัทราบผลการ

ด าเนินงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอ านาจหนา้ที่ใหก้ับคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

เพื่อพิจารณาวาระตามอ านาจหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ กลั่นกรองขอ้มลู ติดตามการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารบรหิารงาน 

และการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทนัเวลา 

6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ  การประเมิน

คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ปีละ 1 ครัง้ ตามแบบประเมินที่ปรบัปรุงจาก

ศูนยพ์ฒันาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัท าขึน้ เพื่อเป็น

แนวทางในการปรบัปรุงและแกไ้ขการด าเนินงานต่อไป  
 

ทั้งนี ้ในส่วนของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ไดม้ีการก าหนดนโยบายจ ากัด

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และการจ ากดัจ านวนบรษิัทจดทะเบียนในการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้

ในนโยบาย เนื่องมาจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามสามารถ และไดอุ้ทิศเวลาการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ ในการก ากับดูแลการบริหารงาน และผลการด าเนินงานเป็นอย่างดี  และแมว้่าทางบรษิทั
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ไม่ไดม้ีการจดัตัง้คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชดัเจน  แต่มีหน่วยงานภายใน คือ

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆที่เกี่ยวขอ้ง  ดูแล

การปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบตัิงาน

ดา้นก ากบัดแูลกิจการกบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท 

 
6.3.3 ข้อมูลปฏิบัติในเร่ืองอื่นๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

ขอ้มลูการปฏิบตัิในเรื่องอื่น ๆ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ของปี 2564 เพื่อรองรบัการประเมิน 

- บรษิัทไม่ไดม้ีการกีดกนัหรือสรา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกนั 

- บรษิัทก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ โดยใชว้ิธีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน

หุน้ที่ตนถืออยู่ (แบบ One Share One Vote) และไดก้ าหนดใหม้ีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ราย

ย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยใชสิ้ทธิเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

แต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ 

- บรษิัทไม่มีรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทย่อยของบรษิัท 

- บรษิัทไม่มีกรณีที่กรรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิัทมีการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

- บรษิัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหว่างกนั 

- บรษิัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายสินทรพัย ์

- บรษิัทไม่มีประวตัิการถกูสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยส านกังาน ก.ล.ต. 

- บรษิัทไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย/์ส านกังาน ก.ล.ต. 

- บรษิัทไม่มีกรณีการกระท าผิดดา้นการทจุรติ (Fraud) หรือกระท าผิดจรยิธรรม 

- บรษิัทไม่มีกรณีที่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเนื่องจากประเด็นเรื่องการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

- บริษัทไม่มีกรณีเก่ียวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อนัเนื่องมาจากความลม้เหลวในการท าหนา้ที่สอดส่อง

ดแูลของคณะกรรมการ 
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7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ รวม 4 ชุด ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัท มีจ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็น 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  จ านวน  3  ท่าน    ( รอ้ยละ  37.5 ของกรรมการทัง้หมด ) 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน  1  ท่าน ( รอ้ยละ  12.5 ของกรรมการทัง้หมด ) 
กรรมการอิสระ  จ านวน  4  ท่าน ( รอ้ยละ  50 ของกรรมการทัง้หมด ) 

 

-  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร หมายถึง กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร หรือมีส่วนรว่มในการบริหารงานของบริษัท 
-  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร หมายถึง กรรมการที่มิไดด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนรว่มในการบริหารงานบริษัท 
-  กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการภายนอกที่มิไดด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นและมี

ความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 

 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท 

 

หมายเหต ุ 1) นายซงั โด ลี ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวนัที่ 27 ตลุาคม 2564 
 2) นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท แทนนายซงั โด ลี ที่ลาออก โดยมีวาระด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ  

1. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ผูช้่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  

และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

3. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร  
และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

4. นายศิร ิเหลืองสวสัดิ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
5. นางสาวเบญจวรรณ รกัวงษ์2) กรรมการ, กรรมการบรหิาร 

และผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบรหิารส านกังาน 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

6. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

7. นายเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

8. นายเจรญิ แสงวชิยัภทัร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
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โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิรสิมัพนัธ ์  เป็นเลขานกุารบรษิัท และนางสาวสรญัญา อมรรตันสชุาติ เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายนวมินทร ์ประสพเนตร  นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์นายศิริ เหลืองสวสัดิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อ

รว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป 

ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งนี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจ

ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้

7.2.3 ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและใหค้วามเห็นชอบ วิสยัทศัน ์กลยุทธ ์ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายที่เป็นตวัเงิน 

และไม่ใช่ตัวเงิน แผนการด าเนินงานระยะสั้น กลาง ยาว และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่

คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท า โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม และ

ศกัยภาพทางธุรกิจ เพื่อสรา้งความยั่งยืนแก่ธุรกิจ 

2. ก ากับดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์

สจุรติ ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับรษิัท  มติคณะกรรมการบรษิัท   และมติที่ประชมุ

ผูถื้อหุน้ 

3. มอบหมายอ านาจการบริหารใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไดร้บัมอบหมาย

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของบุคคลดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมถึงพิจารณาแบ่งบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร ใหช้ดัเจนสอดคลอ้งกบัทิศทางของบรษิัท 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการด าเนินงานและ

งบประมาณของบรษิัท      

5. ด าเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้

มั่นใจว่าการท ารายการต่างๆ ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจ และมีการป้องกนัความเส่ียงอนัมีผลกระทบต่อบรษิัท  

6. ด าเนินการใหม้ีการน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมมาใช ้จดัท างบการเงิน ลงลายมือชื่อรบัรองงบการเงิน และน าเสนอ

ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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7. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา

อนมุตัิ 

8. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน เป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ส่ือสารแนวทางการปฏิบตัิใหพ้นกังานทกุระดบัรบัทราบ และติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบาย ซึ่ง

ด าเนินการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ าทกุปี 

9. จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งระบหุนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ และอนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมการ

ชดุอื่นๆ และทบทวนกฎบตัรอย่างนอ้ยปีละครัง้ 

10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้งห้าม ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่

ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

น าเสนอ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

11. แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืน่

ใด และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ 

12. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได  ้

13. พิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต. ) 

หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารดงักล่าว

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ 

14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

15. ส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทเขา้รว่มหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 
 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท   สามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) 

อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด กับบริษัท

หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ี่ที่ประชุมผู้ถือหุน้หรือ

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้
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คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหนา้ที่ตดัสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัท เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการ

ดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

1. เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ที่เขา้ข่ายตามกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท์ี่ตลาด

หลกัทรพัยก์ าหนด ใหต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

และกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  

2. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  

3. การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การ

มอบหมายใหบ้ ุคคลอื ่นใดเขา้จดัการธุรก ิจของบร ิษ ัท  หรือการควบรวมกิจการก ับบ ุคคลอื ่นโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

4. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

5. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, การเลิกบริษัท, การออกหุน้กูข้องบริษัท และการควบรวมกิจการ

บริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1.  รบัผิดชอบเป็นผูน้  ำคณะกรรมกำรบริษัท ตดัสินใจเรื่องเก่ียวกบันโยบำยบริษัท เป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจดักำร 
อนัเป็นผลจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 

2.  ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

3.  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ 
จดัสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอในการพิจารณาประเด็นส าคญัอย่างรอบคอบ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ี
ก าหนด และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท 

4.  พิจารณาก าหนดวาระการประชมุรว่มกบัฝ่ายจดัการ และใหเ้รื่องส าคญัไดร้บัการบรรจเุป็นวาระการประชมุ ส่งเสรมิให้
กรรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการประชมุ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

5.  ส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รในกำรมีจรยิธรรม และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

6.  สรำ้งสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร รวมถึงระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำร 

7.  ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่ไดร้บัมอบหมำยตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ 

7.3.1 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีคณะอนุกรรมการในดา้นต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้

ก าหนดคณุสมบตัิ และขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะอนกุรรมการเฉพาะเรื่องไวอ้ย่างชดัเจน 

ปัจจุบนั บริษัทมีคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

• ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท 

ใหม้ีความถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานใหบ้ริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ต่างๆ ตามที่ก าหนดในระเบียบ

หรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เก่ียวขอ้ง  

• ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผูท้ี่เห็นสมควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิัท และน าเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ หรือน าเสนอท่ีประชุมผู้

ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติ แลว้แต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร

ระดบัสงู สญัญาจา้งผูบ้รหิารระดบัสงู และอตัราการขึน้เงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูอ้นุมตัิค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู และอตัราการขึน้เงินเดือนโดยรวม 

ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนัน้  คณะกรรมการจะตอ้งน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 

• ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหาร เพื่อก าหนดนโยบายและตดัสินใจการด าเนินงานที่ส  าคญั ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารมีหนา้ที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตัิหรือใหค้วาม

เห็นชอบ รวมทัง้ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบรษิัทให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจ

โดยแยกหนา้ที่การก ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ เป็น

ผูบ้ริหาร โดยเป็นผูน้  าของคณะกรรมการ และมีหนา้ที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการ

ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้น าคณะผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบรษิัท ในการบรหิารจดัการ เพื่อใหบ้รรลตุามแผนงานท่ีวางไว ้  

• ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาความเส่ียงในการด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี ้โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการด าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ  อย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้  
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7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มจี านวน 3 ท่าน  ดงันี ้
 

ชื่อ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 

2. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

3. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 
 

กรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ที่เพียงพอ    ที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ       

งบการเงินได ้คือ นายปรีชา  ลีละศิธร และมีนางสาวสวนศรี สวนกลู เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้แต่วันที่ไดร้บัแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็น

กรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็น

กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

2.  สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3.  สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6. รายงานผลการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบรษิัททราบ จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงาน

ประจ าปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท 
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• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จ านวนครัง้การประชมุ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดงัต่อไปนี ้

• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนตรวจสอบประจ าปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัขอบเขตการปฏิบตัิงาน และเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุงานในหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้การพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง  

• พิจารณาการแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือ เลิกจา้ง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

• พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. สอบทานความถกูตอ้งของแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบริษัทและเอกสารที่
เก่ียวขอ้งตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต และก ากับดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
นโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทจุรติ 

9. ทบทวนหลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยู่เสมอ 

10. รายงานส่ิงที่ตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและปรบัปรุง
แกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• เรื่องรอ้งเรียน หรือการแจง้เบาะแสการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส  าคญัในระบบการควบคมุ
ภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายและ
มาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือตลาดหลกัทรพัย ์ 

11. ด าเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการ
มอบหมายหรือรอ้งขอจากบรษิัทย่อย และเท่าที่อ  านาจหนา้ที่จะเปิดช่องใหด้  าเนินการได  ้

12. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ไดแ้ก่ การเชิญกรรมการ พนกังาน หรือลกูจา้ง
ของบริษัทมาร่วมประชมุหารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องที่เก่ียวกบัหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นครัง้คราวในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท การขอใหพ้นักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที่
ความรบัผิดชอบส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี การมอบหมายใหพ้นกังานหรือลกูจา้งของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท าการใดๆ 
ภายในขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ท่ีกล่าวแลว้ 
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทย่อย เท่าที่ไดร้บัมอบหมายหรือรอ้งขอจากบรษิัทย่อย และเท่าที่อ  านาจหนา้ที่จะเปิดชอ่งให้
ด าเนินการได ้

บริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจา้งบริษัท  เอส.ซี การบญัชีและที่ปรกึษาธุรกิจ (1995) 

จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวขอ้งใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผูต้รวจสอบภายใน (Internal 

Audit) โดยท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทและบริษัทยอ่ยมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

 

7.3.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   คณะกรรมการบรหิาร มีจ านวน 5 ท่าน  ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นางสาวสรญัญา อมรรตันสชุาติ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4. นางสาวเบญจวรรณ รกัวงษ์ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

5. นายบรรณสิทธิ์ รกัวงษ์ กรรมการบริหาร - 
 

หมายเหต ุ 1) กรรมการบริหารที่แต่งตัง้ ปี 2564 มีดงันี ้
- นางสาวสรญัญา อมรรตันสชุาติ เริ่มด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2564 
- นายบรรณสิทธิ์ รกัวงษ์ เร่ิมด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2564 

 2) กรรมการบริหารที่ลาออก มีดงันี ้
- นายซงั โด ลี กรรมการบริหาร ลาออกมีผลวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

โดยมีนางสาวสรญัญา อมรรตันสชุาติ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ จะเลือกกรรมการบรหิาร

แทนผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอีกได ้

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบกิจการของ

บร ิษ ัท ทั้งนี ้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดๆ ที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากนี ้ใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือใหค้วามเห็นชอบ  

2. จดัท าวิสยัทศัน ์กลยุทธท์างธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย 

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมตั ิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธ ุรกิจของบรษิ ัทภายใตว้งเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและมีอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว ้โดย ใน
การด าเนินการใดๆ ตามที่กล่าวขา้งตน้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการอนุมตัิค่าใชจ้่าย หรือการจดัซือ้ หรือ
จดัจา้ง หรือเช่า หรือเช่าซือ้ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทัง้ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจและงาน
สนบัสนุน ไดใ้นวงเงินไม่เกิน 60 ลา้นบาท และอนุมตัิการกู ้หรือการขอสินเชื่อกับสถาบนัการเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติของบริษัทไดใ้นวงเงินไม่เกิน 60 ลา้นบาท  

 5. ให้คณะกรรมการบริหาร  รายงานผลการด าเนินงานในเรื่องและภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี ้ ให้คณะกรรมการ       

บรษิัททราบ 

5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย ์

5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท  ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงิน  

รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย ์

5.3 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรหิารพิจารณาเห็นสมควร   

6.  ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหนา้ที่ของตนท่ีก าหนดในค าสั่งนี ้จะตอ้ง

ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็น

องคป์ระชมุในอนัท่ีจะสามารถด าเนินการใดๆ ดงักล่าวได ้

7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหก้รรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดท้่านละ 

1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารมีสิทธิออกเสียงชีข้าดอีก 1 (หน่ึง) เสียง 
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8.  การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จ าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียง

ทัง้หมดขององคป์ระชมุในคราวการประชมุเพื่อลงมตินัน้ 

9.  ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหน่ึงจะเรียกใหม้ีการ

ประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได ้แต่ทั้งนี ้ตอ้งบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหนา้แก่

กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การท าหนา้ที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชมุนัน้ 

10.คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท างาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อท าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหด้  าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ

เพื่อใหด้  าเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ที่ของ

คณะกรรมการบรหิารก็ได ้

11. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจ

ช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ/

หรือเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่

ท  าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยของบรษิัท 
 

7.3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน  ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

2. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

3. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
 

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิรสิมัพนัธ ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

ทัง้นี ้จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอีกได  ้
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม  เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและ

ผูบ้ร ิหารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีค ุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อที่ประช ุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถึง

ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ก่อนจะมีการสรรหากรรมการตามวาระ  

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน  และมีการทบทวนทุกปี 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง  ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  ให้

คณะกรรมการบรษิัทน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 

7.3.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มจี านวน 3 ท่าน  ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายบรรณสิทธิ์ รกัวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง - 
 

 

โดยมีนางสาวปิติฤดี ศิรสิมัพนัธเ์ป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบรหิารความเส่ียงมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ จะเลือก
กรรมการบรหิารความเส่ียงผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอีกกไ็ด ้
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1.  พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ที่ส  าคญั เช่น ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบ 

2.  ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง  

โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปรมิาณความเส่ียงของบรษิัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
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3.  ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท 

4.  ก าหนดเกณฑว์ดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บรษิัทจะยอมรบัได ้

5.  ก าหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6.  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

7.  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษัทและ

การเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงที่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท์ี่ก าหนด 

8.  จดัใหม้ีคณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น และสนบัสนุนคณะท างานบริหารความเส่ียงในดา้นบุคลากร 

งบประมาณ และทรพัยากรอื่นท่ีจ าเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรบัผิดชอบ 

 

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ริหาร 

7.4.1 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะผูบ้รหิาร มีจ านวน 8 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร        

2. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด 

3. นางสาวสรญัญา อมรรตันสชุาติ ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

4. นางสาวเนตรพนติ โพธารากลุ1) ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายผลิตรายการ 

5. นางสาวเบญจวรรณ รกัวงษ ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารส านกังาน 

6. นางสาวปิติฤดี ศิรสิมัพนัธ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายก ากบัดแูลกิจการและส่ือสารองคก์ร 

7. นายธีรศกัดิ์ ธาราวร ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

8. นางสาวทศันีย ์ควรแถลง ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
หมายเหต ุ 1) ผูบ้ริหารที่แต่งตัง้ระหว่างปี มีดงันี ้

- นางสาวเนตรพนิต โพธารากุล เริ่มด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายผลิตรายการ มีผลวนัที่  15 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1.  บริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ใหส้อดคลอ้งกับ วิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบาย ภายใตก้รอบอ านาจที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

2.  ก ากับดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัของบรษิัท ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 
รายงานผลการด าเนินงาน และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 
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3.  ก ำหนดนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในอันที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 

4.  ส่งเสรมิใหบ้รษิัทด าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม และจรรยาบรรณ ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.  บรหิารจดัการงานทรพัยากรบคุคล การคดัเลือกบคุลากร บรหิารค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่งเสรมิพฒันาบคุลากรให้
มีศกัยภาพ 

6.  บรหิารจดัการดา้นการเงิน การใชท้รพัยากร และงบประมาณใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

7. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

บรษิัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมีการเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฎิบตัิอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสบการณ ์ขอบเขต อ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ในอัตราที่เหมาะสม โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป ทั้งนี ้ยังไม่ไดม้ีการก าหนดค่าตอบแทนใหก้ับกรรมการบริหาร เนื่องจากไดร้บัค่าตอบแทนใน

ต าแหน่งผูบ้รหิารแลว้ 

 

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

บรษิัทมีผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวน 8 ท่าน โดยมี 3 ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารดว้ย  
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวน 8 ราย ส าหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 28.00 ลา้น

บาท ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั เบีย้เลีย้งต่างประเทศ และประกนัสงัคม 

โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู คิดเป็นรอ้ยละ 7.21 ของค่าตอบแทนรวมทัง้บรษิัทและบรษิัทย่อย 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า โครงสร้าง

ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย  
 

ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2549 ภายใตก้ารจดัการของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนทิสโก้ จ ากัด  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งขวัญและก าลังใจใหแ้ก่พนักงาน  และเพื่อจูงใจใหพ้นักงานท างานกับ

บริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนกังานในอตัราขัน้ต ่ารอ้ยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถ

เลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้   อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท

โดยอา้งอิงอายกุารเขา้เป็นสมาชิกกองทนุของพนกังานเป็นเกณฑ ์  
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เนื่องดว้ยปี  2564 จากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับธุรกิจ และผลประกอบการ 

บริษัทไดแ้จง้ขอหยุดน าส่งเงินเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชีพเป็นการชั่วคราว ตามประกาศกระทรวงการคลังที่อนุญาตให้

นายจา้ง – ลกูจา้งหยดุหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพในทอ้งที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภยั โดย

หยดุการน าส่งเงินเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตัง้แต่ เมษายน - ธันวาคม 2564 

ทัง้นีบ้รษิัทจ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหารจ านวน 8 ราย ส าหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 

2564  รวมเท่ากบั 0.26 ลา้นบาท 
 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

จ านวนพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผูบ้ริหาร)  ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2564 รวมทัง้สิน้ 586 คน  ซึ่ง

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนใหก้ับพนักงาน รวมเป็นเงินจ านวน  360.21 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป

เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เงินประกนัสงัคม เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และอื่นๆ   

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

บรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 120 

บรษิัทในเครือ 466 

รวม 586 

จ านวนพนกังานของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  สามารถแบ่งตามสายงานไดด้งันี ้

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

หน่วยธุรกิจ  

กลุ่มธุรกิจใหม ่ 16 

กลุ่มธุรกิจผลิตรายการ 3 

หน่วยงานสนับสนุน  

ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 14 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 27 

ฝ่ายบรหิารส านกังาน 22 

ฝ่ายก ากบัดแูลกจิการและส่ือสารองคก์ร 13 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 9 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 

ฝ่ายวเิคราะหข์อ้มลูเชิงธุรกจิ 7 

รวม 120 
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สัดส่วนของพนักงาน 

ประเภท 
จ านวนพนักงาน  

(คน) 
สัดส่วน (ร้อยละ) 

เทยีบกับพนักงานทัง้หมด 

เพศชาย 305 52.05 

เพศหญิง 281 47.95 

พนกังานที่เขา้รว่มกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 341 58.19 

ทัง้นี ้นโยบายดา้นการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นความปลอดภยัและชีวอนามยั และ

นโยบายดา้นการพฒันาพนกังาน รายละเอียดปรากฎใน หวัขอ้ 3 การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 

7.6  ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

7.6.1 ข้อมูลผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
 

ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน คือ นางสาวสรญัญา อมรรตันสุชาติ  ด ารง

ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ส่วนผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี คือ 

นางสาวทศันีย ์ควรแถลง ด ารงต าแหน่ง ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  ไดม้ีมติแต่งตั้งนางสาวปิติฤดี    

ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์        

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยเลขานกุารบรษิัทมีหนา้ที่หลกัในการจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ 

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม

ผู ้ถือหุ ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย        

ตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผูบ้รหิารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน

เจ็ดวนัท าการ นบัแตว่นัที่บรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิัทว่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือ บรษิัท เอส.ซี.การบญัชี และที่ปรกึษาธุรกิจ (1995) จ ากดั ตัง้แต่ปี 2550 ท า
หนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยมีการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อติดตามและตรวจสอบความถกูตอ้ง
ของการปฏิบตัิงานแต่ละฝ่าย ประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทาน ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรบัการวาง
ระบบควบคมุภายในใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึน้ และรายงานตรงต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และส าเนารายงาน
ใหก้บัฝ่ายบรหิารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าทกุไตรมาส ซึ่งมีนางสาวสวนศรี สวนกูล เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และ
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวปิติฤดี ศิรสิมัพนัธ ์ เลขานกุารบรษิัท
เป็นผูท้  าหนา้ที่ดแูลสนบัสนนุการท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท  มีหนา้ที่รบัผิดชอบ ก ากบัดแูลการปฏิบตัิของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับบริษัท   นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง อาทิ  
พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 เป็นตน้ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารในเรื่องที่ตอ้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์  ติดตามให้
คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
ทัง้นี ้มีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดแูลกิจการ และเลขานุการบริษัทเป็นผูท้  าหนา้ที่ดงักล่าว    
นอกจากนี ้ยงัว่าจา้ง บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยใหค้  าปรกึษาและแนะน า
แนวทางปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง 

 

ทั้งนี ้คุณสมบัติของผู้ด  ารงต าแหน่ง ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1  และ
คณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท ปรากฎใน
เอกสารแนบ  3 

 

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ ์

1.  บรษิัทไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่การตลาด และประธานเจา้หนา้ที่การเงินท า

หนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบัผูล้งทนุ นกัลงทนุสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทัง้นกัวิเคราะหแ์ละภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง  

2.  ดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและการพฒันางานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์ ระบหุนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

นกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างชดัเจน ก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียม

กนั และทนัเวลา ดแูลการใชข้อ้มลูภายใน และขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 127 
บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

3. จดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารขอ้มลู ข่าวสาร และผลการด าเนินงานของบรษิัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี  ้

• ปี 2564 บริษัทมีกิจกรรมดา้นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อน าเสนอขอ้มูลและผลประกอบการของบริษัท และ

ทิศทางในอนาคตแก่นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ผูล้งทนุ และส่ือมวลชน ดงันี ้ 

:   การประชมุพดูคยุกบันกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) ของบรษิัทหลกัทรพัยต์่างๆ รวม 4 ครัง้ 

: การประชมุพดูคยุกบัผูจ้ดัการกองทนุ และผูล้งทนุรายย่อยแบบ Group Meeting รวม 2 ครัง้ 

:   การใหส้มัภาษณก์ับส่ือมวลชนโดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ถึงการด าเนินงานในช่วงสถานการณโ์ควิด 

การประเมินแผนธุรกิจของปี 2564 และการวางแผนในอนาคตปี 2565 รวมถึงการแสดงวิสยัทศันเ์ก่ียวกับ

อนาคตของทีวีดิจิตอลในงานสมัมนาที่จดัขึน้โดย กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)  

• จดหมายข่าวที่น าเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบรษิัท 

• เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซตข์องบริษัท www.mono.co.th 

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

• Email :  ir@mono.co.th 

 

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยจา่ยค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้
 

 ประเภท ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่าสอบบญัช ี 3,600,000 

ค่าบรกิารอื่น - 

รวม 3,600,000 

 

 

 

 

mailto:ir@mono.co.th
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ ปี 2564  

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
1. กรรมการอิสระ  

บริษัทก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษัทใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท  และมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ย  3   คน   โดยคณะกรรมการบริษัท  หรือ

ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระ เขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบรษิัท  โดยคณุสมบตัิของ

ผูท้ี่จะมาท าหนา้ที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบ

ที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีคุณวุฒิการศกึษา ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้

เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบ

วาระ คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดย

กรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทรว่ม   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี ้  ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได ้เงินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

ความสัมพันธท์างธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเกี่ยวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้ รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่น
ท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณ
ภาระหนีด้ังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู ้มีอ  านาจควบคุม  หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา
ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  

 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การคดัเลือกบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ที่ในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง

กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
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(รวมทั้งที ่ไดม้ ีการแกไ้ขเพิ ่มเต ิม) และตามพระราชบญัญัต ิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ยังพิจารณาถึงความรูค้วามสามารถ รวมถึงประสบการณก์าร

ท างานดว้ย 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได  ้ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหนา้ที่ในการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ เหมาะสมตามเกณฑ์

คุณสมบตัิกรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู ้ความสามารถ 

ทกัษะวิชาชีพ ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ และพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นท่ียงั

ขาดอยู่ ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทที่มี

ประสบการณใ์นธุรกิจที่จะเป็นประโยชนต์่อบรษิัท  

การสรรหากรรมการใหม่จะด าเนินการสรรหาจากแหล่งขอ้มลูหลายแหล่ง รวมถึงฐานขอ้มลูกรรมการจาก

สถาบนัและหน่วยงานท่ีมีความน่าเชื่อถือ  กรณียงัไม่สามารถสรรหากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ตอ้งการ ใหใ้ชบ้รษิัท

ที่ปรกึษาภายนอกได ้โดยเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัท 

อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้กรรมการใหม่จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้  เลือกตัง้กรรมการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที ่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็ นกรรมการเทา่จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 

ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจ้ับสลากกัน ส่วนปี

หลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง

ตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างนอ้ยปีละ 6 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุม และวันประชุมไวล่้วงหนา้ มีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ โดยบริษัทจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มระเบียบวาระ และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทไดม้ีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีมีการเรียกประชุม
เร่งด่วน คณะกรรมการมีการพิจารณาใหแ้น่ใจว่าเรื่องส าคัญไดถู้กบรรจุเขา้วาระการประชุม และกรรมการแต่ละท่านมี
ความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเพื่อเขา้สู่วาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็นได้
จากฝ่ายบรหิาร 

โดยในปี 2564 คณะกรรมการบรษิัทมีการประชมุ ทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยจดัการประชมุที่ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ ทกุ
ครัง้ ซึ่งกรรมการทกุท่าน รวมถงึกรรมการอิสระ ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ คิดเป็น 100%  

ในการประชมุคณะกรรมการ มีการก าหนดจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ซึง่ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และกรณีที่มีกรรมการ ที่มีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในเรื่องที่ก าลงัพิจารณา กรรมการท่านนัน้
จะไม่ออกเสียงในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั ปี 2564 

 

หมายเหต ุ 1) นายซงั โด ลี ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวนัที่ 27 ตลุาคม 2564 
 2) นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษัท แทนนายซงั โด ลี ที่ลาออก โดยมีวาระด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / 
จ านวนการจัดประชุม 

ร้อยละ จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / 
จ านวนการจัดประชุม 

ร้อยละ 

1. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

7/7 100 1/1 100 

2. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ผูช้่วยประธานกรรมการ
(กรรมการ) 

7/7 100 1/1 100 

3. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ กรรมการ 7/7 100 1/1 100 
4. นายศิร ิเหลืองสวสัดิ ์ กรรมการ 7/7 100 1/1 100 
5. นายซงั โด ลี1) กรรมการ 5/5 100 1/1 100 
6. นางสาวเบญจวรรณ รกัวงษ์2) กรรมการ 1/1 100 1/1 100 
7. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ 7/7 100 1/1 100 
8. นายเกรียงศกัดิ์ เธียรนกุลุ กรรมการอิสระ 7/7 100 1/1 100 
9. นายเจรญิ แสงวชิยัภทัร กรรมการอิสระ 7/7 100 1/1 100 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมีการเปรียบเทยีบกบัระดบัท่ีปฎิบตัิอยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั และพิจารณาประสบการณ ์ขอบเขต อ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่กรรมการด ารงอยู่แต่ละคณะใน
อตัราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกนิ 5,000,000 
บาท  และก าหนดคา่บ าเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากบัปี 2563)  ส าหรบัคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

ประธานกรรมการ ไดร้บัค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท 
ผูช้่วยประธานกรรมการ ไดร้บัค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท 
กรรมการ/กรรมการอิสระ ไดร้บัค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดร้บัค่าตอบแทนครัง้ละ 20,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดร้บัค่าตอบแทนครัง้ละ 10,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบคุคล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2) 

ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม1) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม คณะกรรมการ 
บริษัท  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

1. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 840,000 - - - 840,000 
2. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ผูช้่วยประธานกรรมการ  360,000 - - - 360,000 
3. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ กรรมการ  240,000 - - - 240,000 
4. นายศิริ เหลืองสวสัด์ิ กรรมการ 240,000 - - - 240,000 
5. นายซงั โด ลี1) กรรมการ (ม.ค. - ต.ค.) 200,000 - - - 200,000 
6. นางสาวเบญจวรรณ รกัวงษ์2) กรรมการ (พ.ย. - ธ.ค.) 40,000 - - - 40,000 
7. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

240,000 240,000 60,000 - 540,000 

8. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาฯ 

240,000 120,000 30,000 - 390,000 

9. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาฯ 

240,000 120,000 30,000 - 390,000 

รวม 2,640,000 480,000 120,000 - 3,240,000 
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หมายเหต ุ  1) ค่าตอบแทนรายครัง้ที่เขา้ประชมุ 
 2) ทางบริษัทไม่ได้มีการก าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และไม่มีการก าหนดใหส้ิทธิประโยชนอ์ื่นๆ 
 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :  ไม่ม ี

 

การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงาน ทั้งนี ้
เลขานุการบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการก าหนดหวัขอ้ที่จะประเมินอย่างชดัเจน โดยมี
ประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ในทกุสิน้ปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท พิจารณารบัทราบ 
และปรบัปรุงการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป ทัง้นี ้แบ่งการประเมิน เป็นดงันี ้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยม์า

ปรบัใช้ให้เหมาะสมกับโครงสรา้งของคณะกรรมการ ซึ่งจะน าไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีหวัขอ้ในการประเมิน  ดงัต่อไปนี ้ 

-  โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

-  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

-  การประชมุคณะกรรมการ  

-  การท าหนา้ที่ของกรรมการ 

- ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร  

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  

โดยในปี 2564 คะแนนประเมินคณะกรรมการทัง้คณะเฉล่ีย เท่ากบั 96.47% 
 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยใหก้รรมการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ของ

ตนเอง โดยก าหนดหวัขอ้ประเมินใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  นโยบายก ากบั

ดแูลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหวัขอ้ในการประเมิน ดงัต่อไปนี ้

- คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ 

- การก าหนดกลยทุธ ์ก ากบัดแูล และติดตามการด าเนินงาน 

- บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการ 

โดยในปี 2564 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉล่ีย เท่ากบั 96.51% 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเอง
เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหส้ามารถสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 มีผลการ
ประเมินของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดงันี ้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เท่ากบั 98.59% 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉล่ีย เท่ากบั 93.98% 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รบัผิดชอบในการก าหนดเป้าหมายและบรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมายที่วางไว ้ดงันัน้
ทกุสิน้ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รวมถึงใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร
ไดป้ระเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และก าหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยมีหัวขอ้การประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงันี ้

- ความเป็นผูน้  า 
- การก าหนดกลยทุธ ์
- การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
- ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
- ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

- การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
- การสืบทอดต าแหน่ง 
- ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
- คณุลกัษณะส่วนตวั 
- การพฒันาตนเอง 

 

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

สรุปการอบรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูร้บัผิดชอบในสายงานบญัชีและการเงิน ปี 2564 

• นางพรรณี วรวฒุจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

ล าดับ หลักสูตร ประเภท 

1 Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 22/2021 (Online)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

อบรมภายนอก 

 

• นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์กรรมการ, นางสาวเบญจววรรณ รกัวงษ์ กรรมการ และ นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดแูลกิจการและส่ือสารองคก์รและ เลขานกุารบรษิัท 

ล าดับ หลักสูตร ประเภท 

1 บทบาทผูบ้ริหารและพนกังานในการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั  
โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

อบรมภายใน 
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• นางสาวสรญัญา อมรรตันสชุาติ ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน และผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

ล าดับ หลักสูตร ประเภท จ านวนช่ัวโมง 

1 CFO Refresher Course (Online Class) 
จดัโดย ตลาดหลกัทรพัยห์ลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อบรมภายนอก 6 

2 Easy Listening: เกรด็ความรูด้า้นบญัชี ที่ AC ไม่ควรพลาด 
โดย ส านกังาน กลต. 

อบรมภายนอก 2 

3 บทบาทผูบ้ริหารและพนกังานในการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั  
โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

อบรมภายใน 2 

 

• นางสาวทศันีย ์ควรแถลง ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
และผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 

ล าดับ หลักสูตร ประเภท จ านวนช่ัวโมง 

1 แนวทางการจัดท าบัญชี -ภาษีอากรส าหรับการลงทุนใน 
Cryptocurrency" จดัโดย ธรรมนิติ 

อบรมภายนอก 6 

2 Easy Listening: เกรด็ความรูด้า้นบญัชี ที่ AC ไม่ควรพลาด 
โดย ส านกังาน กลต. 

อบรมภายนอก 2 

3 TFRS9 IBOR reformation phase2 and related disclosure 
โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

อบรมภายนอก 2 

4 สัมนาพิจารณ์  "TFRS 9 IBOR Reformation Phase 2 and 
Related Disclosure"  โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

อบรมภายนอก 2 

5 TAP-NET Talk For Instructors หัวข้อ การรับ รู ้และการวัด
มู ลค่ า ลู กหนี ้ก า รค้าบนหลักคิ ดของ  Looking Forward 
Concept และน าไปสู่การปฏิบตัิ ความแตกต่างในกการปฏิบตัิ 
ระหว่าง PAEs และ NPAEs โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

อบรมภายนอก 2 

6 เสวนาชีแ้จง การน าการผ่อนปรนในทางปฏิบตัิมาถือปฏิบตัิกบั
การยินยอมลดค่าเช่าจากสถานการณ ์COVID-19 ตาม TFRS 
16 ฉบบัปรบัปรุงใหม่ โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

อบรมภายนอก 2 

7 เสวนา "ฝ่ากระแส Disruption ความทา้ทายของนักบญัชีในยคุ
ดิจิทลั" โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

อบรมภายนอก 1.5 

8 บทบาทผูบ้ริหารและพนกังานในการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั  
โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

อบรมภายใน 2 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หลกัสตูรอบรมภายในขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกับการด าเนินงานของ
ธุรกิจและเป็นประโยชนต์่อบริษัท จ านวนชั่วโมงอบรมของหลกัสตูรเป็นไปตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ  และการด าเนินงานของบริษัทรวมถึงการ
บรหิารงานบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจหลกัของบรษิัท ตามมติของผูถื้อหุน้โดยสจุรติ ภายใตก้ฎหมาย วตัถปุระสงค ์
และขอ้บังคับของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลเพื่อควบคุม  จัดการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัๆ ดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัท

ย ่อยและบร ิษ ัทร ่วม เพื ่อด ูแลการบร ิหารงานของบร ิษ ัทนั ้นใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบร ิษ ัทอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไดล้งทุนอย่างสม ่าเสมอ 

รวมทัง้มีการก าหนดทิศทางใหบ้คุคลที่บรษิัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษิัทดงักล่าวถือปฏิบตัิ  

3. คณะกรรมการบรษิัท มีการควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทาง

ธุรกิจ  เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน  กลยทุธ ์และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนมุตัิไว ้

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสรา้งองคก์รและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ให้มีประสิทธิภาพ และเอือ้ต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด าเนินงานต่างๆ   การท ารายการ

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การกูย้ืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน  การ

เพิ่มทุน การลดทนุ การเลิกบรษิัท ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกตอ้งเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การท ารายการเก่ียวโยงกนั การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

และบรษิัทรว่ม 

8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพฒันาการบริหารจดัการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมใหม้ีระบบการก ากับดูแลกิจการ 

และการบรหิารความเส่ียงที่ดี   

9. คณะกรรมการบริษัทจะไดร้ับรายงานผลการด าเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณา

ผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานต่อไป  
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทใหค้วามส าคญักับการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิดา้นการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทัง้มีการพิจารณาทบทวนทุกปี และ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิดงักล่าว และส่ือสารไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อสรา้งความ
เชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม นอกจากนี ้บรษิัทไดต้ิดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิในประเด็นดงัต่อไปนี ้
 

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
บรษิัท มีการติดตามไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ใชโ้อกาสในต าแหน่งแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน โดยมีแนวปฏิบตัิ 

ดงันี ้

1. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทและ

บริษัทย่อย 

2. กรณีจ าเป็นตอ้งท ารายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ท ารายการเสมือนการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ และผูบ้รหิารที่มีส่วนไดส่้วนเสียในรายการนัน้ จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ 

3. กรณีเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันภายใตป้ระกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดั 

4. กรณีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลในครอบครวัเขา้มีส่วนร่วมหรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการที่แข่งขนักับธุรกิจบรษิัท

และบรษิัทย่อย หรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัรษิัทและบรษิัทย่อย จะตอ้งแจง้

ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

5. กรณีกรรมการ ผูบ้ริหาร ไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองคก์รธุรกิจอื่นๆ การไปด ารง

ต าแหน่งตอ้งไม่ขัดต่อผลประโยชนข์องบริษัทและบริษัทย่อย และการปฏิบตัิหนา้ที่โดยตรงในบริษัทและ

บริษัทย่อย 

 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ์
บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้

1. บริษัทก าหนดแนวทางการเก็บรกัษาขอ้มูลและการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อความ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญต่อการซือ้ขายหลักทรพัย์

ของบริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัยบ์ริษัทซึ่งย ังไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อ

ผลประโยชนข์องตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง  
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3. บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และพนกังานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลูภายใน จะตอ้งระงบั

การซือ้ และ/หรือ การขายหลักทรัพยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกับ

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือขอ้มูลข่าวสารที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรพัย ์จนกว่าบรษิัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ 

4. บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่ เป็น

ระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า  จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทซึ่งบุคคลดงักล่าว

รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถืออยู่ มายงัเลขานุการบริษัท โดยใหจ้ดัท าและน าส่งภายใน 

30 วนัท าการภายหลงัเขา้รบัต าแหน่ง นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งแจง้เกี่ยวกับการซือ้หรือ

ขายหลักทรัพยข์องบริษัททุกครัง้ โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้ขายต่อคณะกรรมการหรือ

ผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซือ้หรือขายหลักทรพัยภ์ายใน 3 วัน

ท าการ ทัง้นี ้ตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

5. บรษิัทก าหนดใหก้รรมการ จดัท าและน าส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย มายงัเลขานกุารบรษิัท 

6. บริษัทก าหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์และรายงานการมีส่วนไดเ้สีย 

ให ้ที ่ประช ุมคณะกรรมการบร ิษัททราบ โดยเลขานุการบรษิ ัท เป็นผูจ้ ดัท าขอ้มลูรายงานต่อที ่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยขอ้มลูการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์อง

กรรมการและผูบ้ริหารระหว่างปีไวใ้นรายงานประจ าปี 

7. บริษัทให้ความส าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท าให้

ผลประโยชนข์องบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน สญัญาจา้งแรงงาน และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน   

8. บริษัทใหค้วามส าคัญในการรกัษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกคา้ โดยไม่น าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้

เพื่อผลประโยชนข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตามที่

กฎหมายก าหนด 

9. บริษัทใหค้วามส าคญัในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
การเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทจากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูใหก้บัพนกังานในระดบั
ต่างๆ ตามอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจเก่ียวกับขอ้มูลที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและ
อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ ่งเขา้ข่ายการเก็บรกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคา
หลกัทรพัยข์องบร ิษ ัท  บ ุคคลเหล่านั ้นจะตอ้งท าส ัญญาเก ็บรกัษาขอ้มลูความล ับ (Confidentiality 
Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. 

11. กรรมการ ผูบ้ร ิหาร พนกังาน ผูท้ี ่ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือ  
กฎหมายแลว้แต่กรณี 
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3. การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน 

นโยบายการตอ่ต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกักำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงมีจริยธรรม จรรยำบรรณ 

และอยู่ภำยใตก้รอบของกฎหมำย และใหค้วำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชนั ในอันที่จะ

ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจ สงัคม และควำมมั่นคงของประเทศ บริษัทไดป้ระกำศเจตนำรมณเ์ขำ้ร่วมเป็น

สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  และก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ใน

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปดว้ยควำมสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยวำงพืน้ฐำน

ระบบกำรควบคุมภำยในใหม้ีประสิทธิภำพ สรำ้งจิตส ำนึกใหก้ับบุคลำกรภำยในบริษัทปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงซื่อสตัยส์จุริต

และมีคณุธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. สรำ้งวฒันธรรมองคก์รในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น สรำ้งจิตส ำนึก ค่ำนิยมแก่พนกังำนในกำรปฏิบตัิ

หนำ้ที่อย่ำงซื่อสตัยส์จุรติ เคำรพกฎระเบียบ กฎหมำย ขอ้บงัคบั นโยบำยต่ำงๆของบรษิัท 

2. จดัใหม้ีกำรประเมินควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรบริหำรควำม

เส่ียง และป้องกนัควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้และมีกำรติดตำมโดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. พัฒนำระบบควบคุมภำยในที่ครอบคลุมเรื่องต่ำงๆ ได้แก่ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล และ

กระบวนกำรอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบภำยใน กำรติดตำมและกำรประเมินผล เพื่ อรำยงำนให้

ผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 

4. ส่ือสำร เผยแพร่ ใหค้วำมรู ้แก่พนักงำน และบุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหทุ้กฝ่ำยปฏิบัติให้

เป็นไปตำมนโยบำย ผ่ำนอินทรำเน็ตภำยใน บอรด์กิจกรรม  และมีกำรจดัหลักสูตร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ

ป้องกันกำรทุจริต ใหก้ับผูบ้ริหำรและหวัหนำ้งำน รวมถึงกำรบรรจุเรื ่องนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตใน

หลกัสตูรอบรมปฐมนิเทศพนกังำนใหม่อีกดว้ย 

5. ไม่สนบัสนุนกำรเสนอหรือใหค้่ำอ ำนวยควำมสะดวกหรือสินบนใดๆแก่บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจใหผู้น้ัน้กระท ำ

หรือละเวน้กำรกระท ำใดที่ผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชนท์ำงธุรกิจ 

6. ไม่เรียกรบั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด จำกบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจใหป้ฏิบัติหนำ้ที่ในทำง

มิชอบ หรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ เวน้แต่ในเทศกำลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ซึ่งควรเป็นส่ิงที่ไม่ใช่ตวัเงินและ 

มีมลูค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

7. จัดช่องทำงรับแจ้งเบำะแส กำรกระท ำที่สงสัยไดว้่ำเป็นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นที่เกิดกับบริษัท ทั้งทำงตรงและ

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

มำตรกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู รกัษำขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นควำมลบั  โดยไม่ใหไ้ดร้บัควำมเดือดรอ้น หรือ

ควำมไม่ชอบธรรม อนัเกิดจำกกำรแจง้เบำะแส  มีกระบวนกำรในกำรสืบสวน ก ำหนดบทลงโทษผูก้ระท ำ

ควำมผิดตำมกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงำนหรือองคก์รต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและสนับสนุนกำรต่อตำ้น

กำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น 

 

mailto:antifraud@mono.co.th%20และ
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บริษัทมุ่งมั่นต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ โดยเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต มาตัง้แต่ไตรมาสที่ 3/2559  ทัง้นี ้ ไตรมาสที่ 2/2562 (วนัที่ 5 สิงหาคม 2562) ไดผ้่านการต่ออายุและ

รบัรองการเป็นสมาชิกสมยัที่ 2 โดยมีสถานะการรบัรอง 3 ปี  และอยู่ระหว่างการด าเนินการต่ออายุสมาชิกเป็นสมยัที่ 3 

ในปี 2565 

ตลอดปี 2564 บริษัทบริหารงานอย่างโปร่งใส ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทุก
รูปแบบ บริษัทมีการปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทุจริตตามแนวทางของแบบประเมินตนเองเพื่อ
พฒันาระบบต่อตา้นคอรร์ปัชนั ฉบบัปรบัปรุง 4.0 และมีการสื่อสารขอ้มลูใหก้ับผูบ้ริหารและพนกังาน ผ่านเว็บไซต์
อินทราเน็ตภายใน จดัฝึกอบรมใหค้วามรูก้ับพนกังาน และการปฐมนิเทศใหก้ับพนกังานใหม่มาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้
บริษัทสื่อสารนโยบายการใหแ้ละรบัของขวญัไปยงัคู่คา้ และเผยแพร่บนเว็บไซตบ์ริษัท ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแล
กิจการ” บริษัทยงัสนบัสนุนพนัธมิตร/คู่คา้ที่มีเจตนารมณใ์นการต่อตา้นทุจริตเช่นเดียวกัน  

ส าหรบัการดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบาย ทัง้กระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหนา้ที่ดูแลติดตามใหก้ารด าเนินงานมีความโปร่งใส มีการประเมิน

ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสม ติดตามการปฏิบตัิงาน ทัง้การขายและการตลาด การ

จดัซือ้ การท าสญัญา และการบริหารทรพัยากรบุคคล และกระบวนการทางบญัชี โดยมีการสอบทาน และการตรวจสอบ

จากฝ่ายตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจ า 

บริษัทมีกระบวนการและช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าทุจริต ทัง้จากพนกังานและผูม้ีส่วน

ไดเ้สียอื่น ซึ่งในปี 2564 ไม่พบรายงาน หรือการกระท าผิดดา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นเรื่องใดๆ 

 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน 

บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเก่ียวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้ส าหรับเปิดรับข้อรอ้งเรียน 

ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ รวมถึงการแจง้เบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

บุคคลในองคก์ร (Whistle Blowing ) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนไดเ้สียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตาม

การดูแลกิจการท่ีดี โดยช่องทางการรบัเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบาลของบรษิัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

1. โทรศพัท ์

2. โทรสาร 

3. เว็บไซตข์องบรษิัท หรือ ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th 

4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานกุารบรษิทั หรือทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของบรษิัท 

5. ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) โดยตรงถงึกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิัท 
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และเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียน และผูแ้จง้เบาะแส บริษัทใหค้วามส าคญักับการเก็บขอ้มลูรอ้งเรียน

เป็นความลบั และไดก้ าหนดขัน้ตอนการรบัเรื่องและการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวจะ

รบัรูเ้พียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านัน้ และส าหรับผูร้อ้งเรียนที่เป็นพนกังาน จะไดร้บั

ความคุม้ครอง มิใหไ้ดร้บัผลกระทบต่อสถานภาพการท างาน  

ทั้งนี ้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบคน้ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเก่ียวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะท าให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษัท จะร่วมกับ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอ้รอ้งเรียนหรือค าถามเฉพาะเรื ่องที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานและการ

บริหารงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นการรกัษาสิทธิของผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย แลว้ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท  โดยมีขอ้พิจารณา ดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  ข้อรอ้งเรียนหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบคน้ เก่ียวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบดว้ย

กฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะท าใหบ้ริษัทเสียหายหรือ

สญูเสียประโยชนท์ี่พึงจะไดร้บั 

(ข) ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบักฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดต่างๆ ที่บรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตาม 

(ค) ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบันโยบายการด าเนินงานและนโยบายบญัชีและการเงินของบรษิัทท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

(ง) ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับรายการเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) หรือรายการ

ที่เกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เขา้ข่ายตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

หรือตลาดหลกัทรพัย ์

(จ) ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบังบการเงินและขอ้มลูทางการเงินของบรษิัท 

(ฉ) ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัท 

(ช) ขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และเหตุการณ์

หรือพฤติกรรมที่เก่ียวกบัการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

(ซ) ขอ้รอ้งเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดเพิ่มเติม 
 

5. การจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ์
 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์โดย

เลขานุการบริษัท เป็นผูจ้ดัท าสรุปขอ้มลูรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถดัไป รวมถึง การถือ

ครองหลกัทรพัยข์องคู่สมรส และบุตร ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2564 แสดงไวใ้นหวัขอ้ 1.3 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท  
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สรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

หุ้นสามัญ 
 

ชื่อ – สกลุ 
จ านวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.1) การเปลี่ยนแปลง สดัส่วนการถือหุน้ 

ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม / (ลด) ณ 31 ธ.ค. 2564 (%) 

กรรมการ     

1. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต - - - - 

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

3. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ 6,600,000 6,600,000 - 0.19 

4. นายศิริ เหลืองสวสัด์ิ - - - - 

5. นายปรีชา ลีละศิธร - - - - 

6. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ 1,500,000 1,500,000 - 0.04 

7. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร - 2,710,000 (2,710,000) - 

8. น.ส.เบญจวรรณ รกัวงษ์ 2) 1,602,900 1,602,900 - 0.05 

ผู้บริหาร     

1. น.ส.สรญัญา อมรรตันสชุาติ 2,332,000 2,332,000 - 0.07 

2. น.ส.เนตรพนิต โพธารากลุ 3) - - ไม่มีขอ้มลู - - - 

3. น.ส.ปิติฤดี ศิริสมัพนัธ์ 2,062,000 2,050,000 12,000 0.06 

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

5. นางสาวทศันีย ์ควรแถลง - - - - 

 
หมายเหต ุ 1) จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564   3,471,054,038 หุน้ 
 2) น.ส.เบญจวรรณ รกัวงษ์ เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 3) น.ส.เนตรพนิต โพธารากลุ เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2564 
 4) ในปี 2564 ไม่มีการถือครองหลกัทรพัยโ์ดยคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารทัง้ 13 ท่าน 
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 

3 ท่าน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิดา้นบญัชี การเงิน และการบรหิารองคก์ร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเขา้รว่ม

ประชมุ ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / 

จ านวนการจัดประชุม (คร้ัง) 
ร้อยละ 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 100 

2. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการตรวจสอบ 6/6 100 

3. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมการตรวจสอบ  6/6 100 
 

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกลู หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิัท และตามระเบียบบรษิัท  สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง กับกฎบตัรและแนวปฏิบตัิที่ดี เป็นประจ าทุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มี

การประชมุ  จ านวน 6 ครัง้ รว่มกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน  รวมถึงมีวาระการประชมุเฉพาะผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย รวมถึงการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 

สรุปสาระส าคัญในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อน

น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ โดยสอบถามและรบัฟังความคิดเห็นจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชี เรื่องความถกูตอ้ง 

ครบถว้น เชื่อถือไดข้องงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่า งบการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทเพียงพอและถกูตอ้ง ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. พิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์โดยเปิดเผยรายการ

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งผูส้อบบญัชี

มีความเห็นว่ารายการคา้และรายการระหว่างกนัที่ส  าคญักบับริษัทที่เก่ียวขอ้งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ครบถว้นแลว้ และมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี ว่ารายการดงักล่าวไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งและเป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ

ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอรรั์ปชั่น รว่มกบัผูส้อบบญัชีและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส โดยพิจารณา

ผลการตรวจสอบ รบัฟังค าชีแ้จง ขอ้ตรวจพบ ความเห็น และขอ้เสนอแนะของผูท้ี่รับผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ และไม่มี

ข้อจ ากัดในการไดร้ับข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงคก์ารด าเนินงาน และ

ค านึงถึงการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร พิจารณาใหม้ีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและประหยัด มีการดูแลรกัษา

ทรพัยสิ์นท่ีเหมาะสม และมีแนวทางการป้องกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทาง

ของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเส่ียงมีความ

เพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั  นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ป็นสมาชิกโครงการ

แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต เป็นสมยัที่ 2 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

กับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบขอ้ก าหนดของบริษัท ทั้งนีจ้ากการรายงานของผูต้รวจสอบ

ภายใน ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการ

ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

5. สอบทานให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนนโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงดูแลการปฏิบตัิที่ดีต่อลกูคา้ คู่คา้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม  นอกจากนี ้ได้

ท าการประเมินการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจ าทกุปี 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส 

ให้ข้อแนะน าและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ป้องกันทุจริต 

คอร์รัปชั่น มีการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจ าปีในการจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน และประเมินการปฏิบตัิ

หนา้ที่ของผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 
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7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซ่ึงมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระ และระดบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยใหค้วาม

เห็นชอบในการแต่งตัง้ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส านกังาน อี

วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของ

บริษัท จ านวนเงินไม่เกิน  1,300,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 

2565 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน  3,520,000 บาท 
 

            คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามส าคญักับการก ากับดแูลกิจการที่ดี ใหม้ีการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม

กับการด าเนินธุรกิจ   การค านึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้   เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินมีความถกูตอ้งเชื่อถือได ้รวมทัง้ใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ

บรษิัทอย่างสม ่าเสมอ           
                                                                          

      

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  
 

 

 

 ( นายปรีชา ลีละศิธร ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

8.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 ท่าน  ซึ่งเป็น 

โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / 

จ านวนการจัดประชุม (คร้ัง) 
ร้อยละ 

1. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหาร 9/9 100 

2. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ กรรมการบริหาร 9/9 100 

3. นางสาวสรญัญา อมรรตันสชุาติ กรรมการบริหาร 9/9 100 

4. นางสาวเบญจวรรณ รกัวงษ์ กรรมการบริหาร 9/9 100 

5. นายบรรณสิทธิ์ รกัวงษ์ กรรมการบริหาร 9/9 100 
 

คณะกรรมการบริหาร   ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่    ความรับผิดชอบ  ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ

กรรมการบรหิาร ในการพิจารณาเรื่องส าคญั ดงันี ้

1. น าเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และวิธีการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน

รบัผิดชอบในการบรหิารกิจการของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไวโ้ดยติดตามการ

ด าเนินงานในภาพรวมของบรษิัทเป็นประจ าทกุไตรมาส  

2. อนุมตัิงบประมาณการลงทุนประจ าปีของบริษัท เพื่อขยายการลงทนุในดา้นเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทัง้ลงทุนในการสรรหา พฒันา และส่งเสริมศกัยภาพของบุคคลากรเพื่อเตรียมความพรอ้ม

ของพนกังานทกุระดบัใหส้ามารถแข่งขนัทางธุรกิจไดใ้นระยะยาว 

3. จดัใหม้ีการท ารายงานทางการเงินเพื่อใหผู้ส้อบบญัชีท าการตรวจสอบหรือสอบทาน และใหค้วามเห็นชอบ

ต่องบการเงินดงักล่าวก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทตามล าดบั 

4. การก ากับดูแลการบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ลอดจนควบคุมดูแลการ

บรหิารจดัการงานของคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ และรบัทราบปัญหา อปุสรรค พรอ้มพิจารณาแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

5. สนับสนุนและส่งเสริมใหพ้นักงานมีการคิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่

ผลิตภณัฑ ์

6. ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีความรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย

ต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น และระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ 
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7. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหแ้นวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัสถานการณใ์นปัจจบุนั 

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจดัการธุรกิจเพื่อใหบ้รรลตุามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์  

ธุรกิจของบริษัท ภายใต ้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจดว้ย

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
 ในนามคณะกรรมการบรหิาร 

 
 

 

 ( นายนวมินทร ์ประสพเนตร ) 

 ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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8.3.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย

กรรมการ จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  3  ท่าน  โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / 

จ านวนการจัดประชุม (คร้ัง) 
ร้อยละ 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 100 

2. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 100 

3. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 100 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตหนา้ที่   ความรบัผิดชอบ  ที่ระบุไวใ้น

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องส าคญั ดงันี ้

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการแต่งตัง้กรรมการ  กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหาร แทนต าแหน่งที่

ลาออก เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

ทัง้นี ้ทางบรษิัทไดป้ฏิบตัิตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อมายงับรษิัท 
 

3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ

อนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

4. พิจารณางดจ่ายบ าเหน็จกรรมการ และงดจ่ายเงินโบนสัส าหรบัผูบ้รหิาร ส าหรบัปี 2564 

5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ า

ทกุปี โดยปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรง่ใส เพื่อประโยชนต์่อบรษิัท  
 

 ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    
 
 
 

 ( นายปรีชา ลีละศิธร ) 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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8.3.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2564 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 

ท่าน  โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 

ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / 

จ านวนการจัดประชุม (คร้ัง) 
ร้อยละ 

1. นายนวมินทร ์ประสพเนตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 

2. นายปฐมพงศ ์สิรชยัรตัน ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 

3. นายบรรณสิทธิ์ รกัวงษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 
 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   ปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตหนา้ที่   ความรบัผิดชอบ  ที่ระบไุวใ้นกฎบตัรของคณะ

กรรมการบรหิารความเส่ียง ในการพิจารณาเรื่องส าคญั ดงันี ้

1. พิจารณาก าหนดนโยบายและแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีของบริษัท  ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียง

ประเภทต่างๆ ทัง้ที่มาจากปัจจยัภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัท 

2. พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง  โดยสามารถประเมิน ตรวจ

ติดตามและควบคมุความเส่ียงของบรษิัทโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

3. ตรวจติดตาม และควบคมุผลการบรหิารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส โดยรบัการรายงานจากฝ่ายบรหิารของ

บรษิัท และมีการรายผลการปฏิบตัิงานดา้นการบรหิารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส 

4. ใหค้วามเห็นประเด็นและขอบเขตความเส่ียงขององคก์ร ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิการ ความเส่ียง

ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงดา้นการทจุรติ ความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น (สอดคลอ้ง

กบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น) และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 

5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และ

สนบัสนนุใหอ้งคก์ร สามารถบรหิาร ความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการด าเนินงานดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการบริหารความเส่ียง ได้

ด  าเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามอย่างใกลช้ิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท  าใหบ้ริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงค ์การ

ด าเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ ตลอดจนสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัท เพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ ผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียของบรษิัทไดอ้ย่างยั่งยืน 

 ในนามคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
 

  
 

 ( นายนวมินทร ์ประสพเนตร ) 

 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1  การควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

เพื่อสนบัสนุนใหโ้มโน เน็กซ ์และบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจบรรลวุตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน บริษัทได้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสม มีความเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ในประเทศ และระดบัสากล  

บริษัทไดน้ าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของส านกังาน กลต. ตามแนวทางของ COSO 

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

บริษัท และบริษัทย่อย  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาแบบประเมินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร และมีการซกัถามขอ้มลู

จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่มีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบถว้น ไดท้ าการประเมินโดยซักถาม

ขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทัง้ 5 ดา้น โดยสรุป

สาระส าคญัได ้ดงันี ้
 

 ส่วนที ่1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

บรษิัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์การวางแผนงานและงบประมาณ

ใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมาย มีการจดัการโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ และก าหนดอ านาจความ

รบัผิดชอบ และการวางแผนดา้นบคุลากรอย่างเหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่

ดี จรยิธรรมทางธุรกิจ จรรณยาบรรณต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รมีการควบคมุภายในที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

ส่วนที ่2 การประเมินความเสีย่ง 

บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดับสงูจากภายในกลุ่มบริษัท ท าหนา้ที่

พิจารณานโยบายและแนวทางบรหิารจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม ประเมินประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียง ติดตาม

และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 

• พิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
ธุรกิจ ก าหนดความเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

• วิเคราะหป์ระเมินความเส่ียงอย่างรอบดา้น ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ วางแผน  
การบริหารจัดการความเส่ียง ประเมินโอกาสเกิดความเส่ียงและผลกระทบ โอกาสการเกิดทุจริต เพื่อจดัล าดับ
ความเส่ียง ตระหนกัถึงสญัญาณหรือรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อหามาตรการจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 
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• เข้าเป็นสมาชิกโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และมีแผนการ
ตรวจสอบและควบคมุความเส่ียงดา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น พรอ้มทัง้ส่ือสารใหพ้นกังานรบัทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิ 

• ติดตามการปฏิบตัิตามแผนการบรหิารความเส่ียงที่ก าหนดไว ้

• ก ากบัดแูลบรษิัทย่อย ใหอ้ยู่ภายใตร้ะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงที่มีมาตรฐาน 

ส่วนที ่3 มาตรการการควบคมุ 

บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานส าหรบัการบริหารจดัการดา้นต่างๆ มีการก าหนดอ านาจหนา้ที่

และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบรหิารแต่ละระดบัอย่างชดัเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ที่การอนมุตัิออกจากการบนัทึก

รายการบัญชีและขอ้มูล และหนา้ที่การดูแลจัดเก็บทรพัยสิ์นเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการพัฒนากิจกรรม

ควบคุมทั่วไปดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหต้รวจสอบไดง้่าย  บริษัทมีมาตรการควบคุมการท าธุรกรรมต่างๆ ให้

ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ส่วนที ่4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทมีการตดัสินใจบนพืน้ฐานของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และน ามาใชไ้ด้

ทนัต่อเวลา  บริษัทมีการก าหนดช่องทางและกระบวนการส่ือสารขอ้มลูทัง้ภายใน และภายนอกบริษัทที่เหมาะสม เพื่อให้

สามารถส่ือสารขอ้มลูไปยงัผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดค้รบถว้นและทันเวลา 

ส่วนที ่5 ระบบการติดตาม 

บริษัทก าหนดใหม้ีระบบการติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ตรวจพบ ใหเ้หมาะสมและทนัต่อเวลา  

รวมถึงก าหนดใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความ

เส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม กับการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอ

ในการปฏิบตัิงาน รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่

เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ใหค้วามส าคญักับการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง ดูแลการควบคุมภายในใหเ้พียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ ความเส่ียงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ปฏิบตัิตาม

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ และมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งและเชื่อถือได ้

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสวนศรี สวนกูล เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน มี

ประสบการณด์า้นการตรวจสอบมากกว่า 20 ปี ไดร้บัการอบรมหลกัสตูรเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานดา้นตรวจสอบอย่าง

สม ่าเสมอ และเขา้ใจการด าเนินงานของบรษิัท ดงันัน้จึงมีความเหมาะสมกับการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว ในการพิจารณา

แต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง และการประเมินผลงานหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.2  รายการระหว่างกัน 

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนท์ีเ่กิดขึน้ในปี 2564 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ซึ่งสามารถสรุป
ความสมัพนัธ ์ไดด้งันี ้

บริษัททีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์

1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร ์
เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) (“JAS”) 

• JAS กับบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัท รอ้ยละ 58.66 และถือหุน้ใน JAS รอ้ยละ 53.21 

• บจก.ทริปเปิลท ีอินเทอรเ์น็ต  
(“TTTI”) 

• TTTI ประกอบธุรกิจใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตครบวงจร 

• TTTI กับบริษัท มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั คือ นายพิชญ ์โพธารามิก 

• TTTI ถือหุน้โดย TTTBB รอ้ยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุน้โดย ACU รอ้ยละ 99.87 
โดย ACU เป็นบริษัทย่อยท่ีถือหุน้โดย JAS รอ้ยละ 100 

• บจก. จัสเทล เน็ทเวิรค์  
(“JasTel”) 

• JASTEL ประกอบธุรกิจใหบ้ริการวงจรเช่า และบริการรบั-ส่งขอ้มลูภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

• JASTEL กบับริษัท มีผูถ้ือหุน้รายใหญร่ว่มกนั คือ นายพิชญ ์โพธารามิก 

• JASTEL ถือหุน้โดย บริษัท จสัมิน ซบัมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ากดั (“JSTC”) 
รอ้ยละ 100 โดยท่ี JSTC ถือหุน้โดย JAS รอ้ยละ 100 

• บจก. พรีเมียม แอสเซท (“PA”) • PA ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ท่ีส  านักงานในอาคาร จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล ทาว
เวอร ์และใหบ้ริการท่ีเก่ียวเนื่อง  

• PA และบริษัท มีผูถื้อหุน้รายใหญ่รว่มกนั คือ นายพิชญ ์โพธารามิก 

• PA ถือหุน้โดย ACU และ JSTC รอ้ยละ 53.85 และรอ้ยละ 46.15 ตามล าดับ โดย 
ACU และ JSTC ถือหุน้โดย JAS รอ้ยละ100 

• บมจ. ทริปเปิลท ีบรอดแบรนด ์
(“TTTBB”) 

• TTTBB ประกอบธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม 

• TTTBB ถือหุน้โดย ACU รอ้ยละ 99.87 โดย ACU ถือหุน้โดย JAS รอ้ยละ 100 

• บจก. ทรี บีบี ทีวี (“3BB TV”) • 3BB TV ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน IPTV 

• 3BB TV กบับริษัท มีผูถื้อหุน้รว่มกนั คือ นายพิชญ ์โพธารามิก 

• 3BB TV ถือหุน้โดย JAS รอ้ยละ 100 

• บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอม
มิวนิเคช่ันส ์จ ากัด (“JSTC”) 

• JSTC ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาคอนเทนต ์ เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ผ่าน
อินเทอรเ์น็ต (อินเทอรเ์น็ตทีวี) 

• JSTC กบับริษัท มีผูถื้อหุน้รายใหญ่รว่มกนั คือ นายพิชญ ์โพธารามิก 

• JSTC ถือหุน้โดย JAS รอ้ยละ 100 
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บริษัททีเ่ก่ียวข้อง ความสัมพันธ ์

2. มูลนิธิ ดร. พิชนี   โพธารามิก เพื่อ
เด็ก และคนชรา(“มูลนิธิฯ”) 

• มลูนิธิฯ เป็นมลูนิธิท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยไดร้บัการรบัรองให้
เป็นองคก์ารสาธารณกศุลจากกรมสรรพากร 

• มลูนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา มีนายพิชญ ์โพธารามิก เป็นรอง
ประธานกรรมการใน มลูนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 

• บริษัทมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ นายพิชญ ์โพธารามิก 

3. บริษัท พินเวสเมนท ์จ ากัด 
(“PINVEST”) 

• PINVEST ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย เช่า ใหเ้ช่า อสงัหาริมทรพัยแ์ละสงัหาริมทรพัย ์

• PINVEST และบริษัทมีผูถื้อหุน้รว่มกนั  คือ  นายพิชญ ์โพธารามิก  โดยนายพิชญ ์
โพธารามิก เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามและผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน PINVEST โดย
ถือหุน้รอ้ยละ 100 

4. บริษัท  เอนเตอเทนเมนท2์9 จ ากัด 
(“E29”) 

• E29 ประกอบกิจการ ผลิตภาพยนตร ์ซีรีส ์ตดัต่อ ภาพ ปรบัสี บนัทึกเสียงพากยล์ง
ในภาพยนตร ์ซีรีส ์และอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

• E29 และบริษัทมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  นายพิชญ ์ โพธารามิก  โดยนายพิชญ ์ 
โพธารามิก เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามและผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน E29 โดยถือหุน้
รอ้ยละ 100 

5. บริษัท  อินฟินิท คิทเช่น จ ากัด (“IK”) • IK ประกอบกิจการ บริการดา้นอาหารในภตัตาคาร รา้นอาหาร 

• IK และบริษัทมีผูถื้อหุน้รว่มกนั คือ นายพิชญ ์โพธารามิก โดยนายพิชญ ์โพธารามิก 
เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามและผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน IK โดยถือหุน้ 
รอ้ยละ 100 

 

หมายเหต ุ    

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดรายการระหว่างกนัยอ้นหลงั 3 ปี ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) 

และรายงานประจ าปี 2561 – 2563 ที่เว็บไซตข์องบรษิัท  https://www.mono.co.th/th/นกัลงทนุสมัพนัธ/์รายงานประจ าปี/ 
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บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการระหว่างกนั  โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคา้ที่เป็น

ธรรม  ดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

บริษัททีเ่ก่ียวข้อง/ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ทริปเปิลท ีอินเทอรเ์น็ต จ ากัด

รายได้จากการขายและให้บริการ 

• บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสื่อโฆษณาบน
เว็บไซต,์ นิตยสาร, วิทย ุและ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI 

การใหบ้ริการสื่อโฆษณา และ ใหบ้ริการใชล้ิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทและบริษัทย่อย  เพื ่อเป็นช่องทางในการ 
โปรโมทบริการของ TTTI  โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป 
ดั ง นั้ น จึ ง เ ห็ น ว่ า ก า ร ท า ร า ย ก า ร มี ค ว า ม
สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

• บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพืน้ท่ีวางเครื่อง
เซิรฟ์เวอร ์(Co-Location) 

การเช่าพื ้นท่ีวางเครื่องเซิร ์ฟเวอร์ดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการ
อินเทอรเ์น็ตครบวงจร ท่ีมีความพรอ้มดา้นระบบ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ( Infrastructure)  ให้บริการ
เชื่อมต่อสญัญาณอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู รวมทัง้
มีบริการใหเ้ช่าพืน้ท่ีวางเครื่องเซิรฟ์เวอรท่ี์เป็นหอ้ง
ท่ีมีลักษณะเฉพาะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคา
ค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการท า
รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวโยงกัน
ใหแ้ก่ TTTI  ดงันี ้
1) ค่าใชส้ญัญาณอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเพื่อ

ใชใ้นธุรกิจสื่อทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอรเ์น็ต 
และธุรกิจสื่อวิทย ุ 

2) ค่าใชส้ญัญาณอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเพื่อ
ใชใ้นส านกังาน 

การใช้บริการสัญญาณอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง
ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTIเป็นผู้
ให้บริการอินเทอรเ์น็ตครบวงจร ท่ีมีความพรอ้ม
ด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ( Infrastructure) 
รวมทัง้มีส  านกังานตัง้อยู่ภายในอาคารเดียวกนั ท า
ให้มีความสะดวกในการดูแล และการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางประกอบกับอัตรา
ค่าบริการ เ ทียบเคียงได้กับราคาบริการของ
ผู้ประกอบการรายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการท า
รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม
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บริษัท ทริปเปิลท ีอินเทอรเ์น็ต จ ากัด (ต่อ)

• บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพทพ์ืน้ฐานใหแ้ก่ TTTI 
เพื่อด าเนินธุรกิจโดยบริษัทใชเ้ลขหมายเพื่องาน 
Call center และบริษัทและบริษัทย่อยใชบ้ริการ
เลขหมายเพื่องานสื่อสารท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ส านกังาน 

การใช้บริการโทรศัพท์พื ้นฐานดังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติ และอัตราการค่าบริการเป็น
อตัราตลาดและเทียบเคียงไดก้ับการใชบ้ริการของ
ผู้ประกอบการภายนอกอื่นๆ จึงเห็นว่าการท า
รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

2. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค์ จ ากัด  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

• บริษัท จ่ายค่าเช่าพื ้นท่ีวางเครื่องเซิร ์ฟเวอร์ 
(Co-Location) ใหแ้ก่ JASTEL 

ค่าเช่าพื ้นท่ีวางเครื่องเซิร ์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผูใ้หบ้ริการ
อินเทอรเ์น็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณต์่างๆ 
( Infrastructure) และมีบริการให้เช่าพื ้น ท่ีวาง
เครื่องเซิร ์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด 
ดั ง นั้ น จึ ง เ ห็ น ว่ า ก า ร ท า ร า ย ก า ร มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

3. บริษัท ทริปเปิลท ีบรอดแบรนด ์จ ากัด  

รายได้จากการขายและให้บริการ  

• บริษัทย่อยใหบ้ริการสื่อโฆษณาบนทีวี ดิจิตอล
แก่ TTTBB โดยเรียกเก็บค่าโฆษณาตามใบ
ราคา(Price List) 

 

การให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการ
โปรโมทบริการของ TTTBB โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป 
ดั ง นั้ น จึ ง เ ห็ น ว่ า ก า ร ท า ร า ย ก า ร มี ค ว า ม
สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

4. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากัด  

รายได้จากการขายและให้บริการ การให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตรด์ังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นช่องทาง
ในการโปรโมทบริการของ TBT  โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป 
ดั ง นั้ น จึ ง เ ห็ น ว่ า ก า ร ท า ร า ย ก า ร มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

• บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แ ก่    
3BB TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามสญัญา      
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• บริษัทย่อยให้บริการพากยแ์ปลภาพยนตร ์แก่    
3BB TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามการใช้
บริการ 

การให้บริการพากย์แปลภาพยนตร์ดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นช่องทาง
ในการโปรโมทบริการของ TBT  โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป 
ดั ง นั้ น จึ ง เ ห็ น ว่ า ก า ร ท า ร า ย ก า ร มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม 

• บริษัทใหบ้ริการใหใ้ชส้ิทธิ์ แก ่3BB TV โดยเรียก
เก็บค่าบริการตามสญัญา ซึ่งเป็นอตัราตลาด ท่ี
เท่ากบัอตัราท่ีเรียกเก็บกบัลกูคา้รายอื่น 

การใหบ้ริการใหใ้ชส้ิทธิ์ กับ 3BB TV ดงักล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติของ Mono Next   โดยมีการคิด
ราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น
ทั่ วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท ารายการมีความ
สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

• บริษัทย่อยใหบ้ริการพัฒนาระบบ แก่ 3BB TV 
โดยเรียกเก็บค่าบริการตามการใชบ้ริการ ซึ่งเป็น
อัตราตลาดท่ีเท่ากับอตัราท่ีเรียกเก็บลกูคา้ราย
อื่น 

รายการดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท   
โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่
ลกูคา้รายอื่นทั่วไป ดงันัน้จึงเห็นว่าการท ารายการ
มีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

 บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์จ ากัด  

รายได้จากการขายและให้บริการ  

• บริษัทย่อยขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรแ์ก่ JSTC การขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรด์ังกล่าว เป็นรายการ
ธุรกิจปกติโดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 

• บริษัทย่อยให้บริการพากย์แปลภาพยนตร์แก่ 
JSTC 

การให้บริการพากย์แปลภาพยนตร ์เป็นรายการ
ธุรกิจปกติโดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่า
การท ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 

• บริษัทย่อยใหบ้ริการลิขสิทธิ์ภาพยนตรแ์ก่ JSTC การให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตรด์ังกล่าว เป็น
รายการธุรกิจปกติโดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับ
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็น
ว่าการท ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 

• บริษัทใหบ้ริการใหใ้ชส้ิทธิ์แก่ JSTC การใหบ้ริการใหใ้ชส้ิทธิ์ดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจ
ปกติโดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการใหบ้ริการ
แก่ลูกค้ารายอื่นทั่ วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการท า
รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 
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6. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่   TTTI  

รายได้จากการขายและให้บริการ  

• บริษัทย่อยได้เงินสนับสนุน (Sponsor) ในการ
จดังานกิจกรรม 

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคา
เช่นเดียวกับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายอื่น ดังนั้น
จึงเห็นว่าการท ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
มีราคายตุิธรรม 

7. บริษัท พินเวสเมนท ์จ ากัด  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

• บริษัทจ่ายค่าท่ีปรึกษาด้าน IT และค่าพัฒนา 
ดแูลระบบ เพื่อใชใ้นธุรกิจของบริษัท   

รายการดงักล่าวเป็นรายการค่าใชจ้่ายปกติ และมี
อตัราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดงันัน้จึงเห็นว่า
การท ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 

8. บริษัท เอนเตอเทนเมนท2์9 จ ากัด  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

• บริษัทย่อยจ่ายค่าตน้ทุนผลิตรายการทีวี เพื่อใช้
ในธุรกิจ 3BB GIGATV 

ตน้ทนุผลิตรายการทีวีและค่าพากยแ์ปลภาพยนตร์
ดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตรา
ค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการ
ท ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 

• บริษัทย่อยจ่ายค่าพากยแ์ปลภาพยนตร ์เพื่อใช้
ในธุรกิจของบริษัท 

• บริษัทย่อยจา้งผลิตภาพยนตรแ์ละละคร Series 
ส าหรบัผลิต Content เพื่อใชใ้นธุรกิจของบริษัท 

ค่าจ้างผลิตภาพยนตร์ดังกล่าวเ ป็นรายการ
ค่าใชจ้่ายปกติ และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคา
ตลาด  ดังนั้นจึงเห็นว่าการท ารายการมีความ
สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

• บริษัทย่อยจ่ายค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย 

รายการดงักล่าวเป็นรายการค่าใชจ้่ายปกติ และมี
อตัราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดงันัน้จึงเห็นว่า
การท ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 

• บริษัทจ่ายค่าท่ีปรึกษาด้าน IT และค่าพัฒนา
ดแูลระบบ เพื่อใชใ้นธุรกิจของบริษัท 
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บริษัททีเ่ก่ียวข้อง/ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. กลุ่มบริษัท PINVEST ได้แก่ IK  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

• บริษัทย่อยจ่ายค่าใชจ้่ายอื่นๆเพื่อ Support การ
ท าธุรกิจของบริษัท เช่น ค่ารบัรอง 

รายการดงักล่าวเป็นรายการค่าใชจ้่ายปกติ และมี
อตัราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดงันัน้จึงเห็นว่า
การท ารายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคา
ยตุิธรรม 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ

บริษัททีเ่ก่ียวข้อง/ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ากัด  

เช่าพืน้ที ่  

• บริษัทย่ อยจ่ ายค่ า เ ช่ าพื ้น ท่ี เพื่ อ เ ป็น ท่ีตั้ ง
ส  านกังานของกลุ่มบริษัท 

รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจา้ของอาคารจัสมิน 
อินเตอรเ์นชั่นแนล ทาวเวอร ์บริการให้เช่าพื ้นท่ี 
อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นตามมาตรฐาน
เดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึง เ ห็นว่าการท า
รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

3. รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 

บริษัททีเ่ก่ียวข้อง/ 

ลักษณะรายการระหว่างกัน 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

รับ/ใช้ไป 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท พินเวสเมนท ์จ ากัด  

ขายสินทรัพย ์  

• บริษัทย่อยขายลิขสิทธิ์เพลง MV และช่องทาง
การรบัชมผ่านทางยทูปู   

การขายลิขสิทธิ์เพลง MV และช่องทางการรบัชม
ผ่านทางยทูปู ดงักล่าว  อา้งอิงราคาตามบญัชีบวก
ก าไร 33% ดังนั้นจึงเห็นว่าการท ารายการมีความ
สมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ  

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบรษิัท 

โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   รวมถึงสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ  ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบตัิ

อย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลพินิจและประมาณการตามความจ าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตสุมผล รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผย

ขอ้มลูที่ส  าคญัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้งบการเงินดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบและใหค้วามเห็น

อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่เป็นอิสระ  
 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนใหบ้ริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายใน 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหข้อ้มลูทางการเงินมีความถูกตอ้ง และครบถว้น และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัท   

มีประสิทธิภาพ มีความโปรง่ใส และน่าเชื่อถือ   
 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน เป็นผูท้  า

หนา้ที่ สอบทานนโยบายการบญัชี และคณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ

ภายใน ระบบการบรหิารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 
 

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดร้ับการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้

สนับสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ เพื่อใหผู้ส้อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบ

บญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฎในรายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้  
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ

สรา้งความเชื่อมั่นอย่างมีเหตผุลต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
 
 
 ( นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ) 
 ประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั และไดต้รวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  และเฉพาะของบรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั 

(มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  ความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัท

ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ  ตามที่ระบุในขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชื่อว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจ เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก ส าหรบัเรื่องเหล่านี ้
 

ข้าพเจ้าไดป้ฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดก้ล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องเหล่านีด้ว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วม

วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหล่านีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปนี ้

การรบัรูร้ายได ้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและใหบ้ริการขอ้มูล ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และ

ใหบ้ริการที่หลากหลายและเป็นจ านวนที่มีนยัส าคญั รายไดข้องกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของ

กลุ่มบรษิัทท่ีผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัต่อการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิัท 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิัทโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม

ผูร้บัผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และ

ขยายขอบเขตการทดสอบส าหรบัการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรูร้ายได ้

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินคา้และบริการที่เกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้น้รอบระยะเวลา

รายงาน 

• สอบทานใบลดหนีท้ี่กลุ่มบรษิัทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

• วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขาย

สินคา้และบรกิารตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบญัชีที่ท  าผ่านใบส าคญัทั่วไป 
 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีจ านวนรวม 

2,264 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51 ของสินทรพัยร์วมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไวใ้น

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 และขอ้ 12 และบรษิัทฯ มีเงินลงทนุในบรษิัทย่อย และเงินใหกู้ย้ืมแก่และดอกเบีย้

คา้งรบัจากบรษิัทย่อยจ านวนรวม 4,159 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94 ของสินทรพัยร์วมในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ

กิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 6 และขอ้ 9 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบรษิัท

พบว่ามีขอ้บ่งชีว้่า สินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า การพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรพัยต์อ้งใชดุ้ลยพินิจที่ส  าคญัของฝ่าย

บริหารที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ ผลการด าเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการสินทรพัย ์รวมถึง

การก าหนดอัตราคิดลด และสมมติฐานที่ส  าคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

เหล่านัน้ 
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ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติที่ใชใ้นการจดัท าแผนและคาดการณก์ระแสเงินสดในอนาคตโดยการ 

• ท าความเขา้ใจในกระบวนการท่ีท าใหไ้ดม้าซึ่งตวัเลขดงักล่าว 

• เปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มลูภายนอกและภายในของกลุ่มบรษิัท 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจ

ของฝ่ายบรหิารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตดงักล่าว 

• พิจารณาอตัราคิดลดที่ฝ่ายบรหิารเลือกใชโ้ดยการวิเคราะหต์น้ทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของกลุ่มบรษิทั

และของอตุสาหกรรม 

• ทดสอบการค านวณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยต์ามแบบจ าลองทางการเงิน 

• พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติที่ส  าคญัต่อมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลด

และอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว 

• สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 

290 ลา้นบาท    โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเก่ียวกับภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีไวใ้น

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 และขอ้ 24 ตามล าดบั สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะสามารถรบัรูร้ายการได้

เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า กลุ่มบรษิัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้

ประโยชนใ์นอนาคตได ้ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษี

มาใชป้ระโยชนไ์ดน้ัน้ตอ้งอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจดัท าแผนธุรกิจและประมาณการก าไรทางภาษี

ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตามแผนธุรกิจที่ไดอ้นมุตัิแลว้ ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมลูค่าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี 
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบขอ้มลูที่จ  าเป็นและขอ้สมมติทางดา้นเศรษฐกิจ

ที่ส  าคญัที่ใชใ้นการจดัท าประมาณการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มลูทัง้ภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท 

โดยขา้พเจา้ไดใ้หค้วามส าคัญกับขอ้มูลและขอ้สมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายไดแ้ละอัตราก าไรขัน้ตน้

โดยตรง นอกจากนี ้ขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบประมาณการก าไรทางภาษีในอดีตกับก าไรทางภาษีที่เกิดขึน้จริงเพื่อประเมิน

การใชด้ลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก าไรทางภาษีดงักล่าว ตลอดจนทดสอบการค านวณประมาณการก าไร

ทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและขอ้สมมติดังกล่าวข้างตน้ และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติที่

ส  าคญัต่อประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี ้ขา้พเจา้ได้

สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชท้ี่กลุ่มบรษิัท

ไม่ไดบ้นัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึ่งรวมถึงขอ้มลูที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี ้
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเชื่อมั่นใน

รูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มลูอื่นนัน้  
 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นนั้น  มีความ

ขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอื่น

แสดงขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลทราบ  เพื่อใหม้ีการด าเนินการ

แกไ้ขที่เหมาะสมต่อไป 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติ หรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การ

เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี  ส าหรับกิจการที่

ด  าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบรษิัทหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง

อีกต่อไปได ้ 
 

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบรษิัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล  คือความเชื่อมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  จะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริง

อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี

สาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลไดว้่า รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผล

ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี  ้
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปนีด้ว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มลูที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่า

ความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุ

ภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบรษิัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิาร และสรุป

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกับเหตุการณ ์หรือสถานการณท์ี่

อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 

หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึง

วนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุห้

กลุ่มบรษิัทตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่องได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดแูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่น  ซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามี

เหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรื่องทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุด  ในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีไ้วใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณท์ี่

ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ

คาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนท์ี่ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการ

ส่ือสารดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้

 

 

 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 5874 
 

บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ ์2565 
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งบการเงินรวม 
บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท) 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บรษิัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหาชนซึ่งจดัตัง้และมีภมูิล าเนาในประเทศไทย 

 ธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิัทมีดงัต่อไปนี ้

ก) ธุรกิจสื่อ ประกอบดว้ย ทีวี ออนไลน ์และวีดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรบัสมาชิก 

ข) ธุรกิจใหบ้รกิารขอ้มลูและความบนัเทิง ประกอบดว้ย ภาพยนตร ์บนัเทิง การพาณิชย ์ 

และการจัดสรรขอ้มูลที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัว และมีผลกระทบต่อ

กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสิ้น และหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยใชป้ระมาณการและดลุยพินิจในกรณีต่าง ๆ เมื่อสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง 
 

2. เกณฑใ์นการจัดท างบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ .ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความใ น

พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บรษิัทฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบรษิัท”) โดยมี

รายละเอียดของบรษิัทย่อยดงัต่อไปนี ้

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

2564 
(ร้อยละ) 

2563 
(ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษัทฯ     

บริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากดั ผลิต จ าหน่าย และบริการขอ้มลูสาระบนัเทิง 
และหนงัสือทั่วไป รวมทัง้ใหบ้ริการออกแบบและ
จดัท าธุรกิจออนไลน ์

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ชอ้ปป้ิง จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้แบบครบวงจร ในรูปแบบ 
ออนไลนแ์ละทีวี รวมถึงผลิตและใหบ้ริการขอ้มลู 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน โปรดกัชั่น จ ากดั ใหบ้ริการพืน้ท่ี ผลิต รบัจา้งผลิตรายการ สื่อโทรทศัน ์
และสื่ออื่น ๆ รวมทัง้ใหบ้ริการขอ้มลูสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส ์จ ากดั ผลิต รบัจา้งผลิต และใหบ้ริการซอฟตแ์วรป์ระเภท 
Enterprise Software และ Digital Content 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน มิวสิค จ ากดั* ผลิต จ าหน่ายและบริการขอ้มลูสาระบนัเทิง รวมถึง
การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับความบนัเทิง 
ผ่านสื่อทกุประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน เรดิโอ จ ากดั* ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทัง้ใหบ้ริการจดักิจกรรม 

ไทย 100 100 

บริษัท โมโน ทาเลนท ์สตดูิโอ จ ากดั* ใหบ้ริการนักแสดง ศิลปิน และขอ้มลูสาระบนัเทิงผ่าน
สื่อทกุประเภท 

ไทย 100 100 

บริษัท ที โมเมนต ์จ ากดั* ผลิต รบัจา้งผลิต และจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์รวมถึง
ใหบ้ริการขอ้มลูสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 

PT Mono Technology Indonesia  

(ถือหุน้โดยบริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากดัรอ้ยละ 1)** 

ใหบ้ริการขอ้มลูและสาระบนัเทิงผ่านช่องทางต่าง ๆ อินโดนีเซีย - 99 

Mono Technology Hong Kong Limited* ใหบ้ริการขอ้มลูและสาระบนัเทิงผ่านช่องทางต่าง ๆ ฮ่องกง 100 100 

ถือหุน้โดยบริษัทย่อย     

บริษัทย่อยท่ีถือหุน้โดยบริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากดั 

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากดั ผลิต รบัจา้งผลิต และจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์รายการ
โทรทศัน ์รวมถึงใหบ้ริการขอ้มลูสาระบนัเทิง 

ไทย 100 100 
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

2564 
(ร้อยละ) 

2563 
(ร้อยละ) 

บริษัทย่อยท่ีถือหุน้โดยบริษัท โมโน โปรดกัชั่น จ ากดั 

บริษัท โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทศัน ์

ไทย 100 100 

 

* เลิกกิจการและอยู่ระหว่างช าระบญัชี 

** เลิกกิจการและเสรจ็การช าระบญัชีแลว้ 
 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท โมโน เรดิโอ จ ากัด ไดอ้นุมัติใหเ้ลิก

กิจการบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวันที่ 2 ธันวาคม 

2564 

 การเลิกกิจการของบริษัทย่อยไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทแต่

อย่างใด 

ข) กลุ่มบรษิัทจะถือว่ามีการควบคมุกิจการที่เขา้ไปลงทุนหรือบรษิัทย่อยได ้หากกลุ่มบรษิัทมีสิทธิไดร้บัหรือมีส่วน

ไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที่เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้

ค) กลุ่มบริษัทน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มบริษัทมีอ านาจใน

การควบคมุบรษิัทย่อยจนถึงวนัท่ีกลุ่มบรษิัทสิน้สดุการควบคมุบรษิัทย่อยนัน้ 

ง) งบการเงินของบรษิัทย่อยไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีที่ส  าคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษิัทฯ 

จ) สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึน้จากการแปลงค่าดงักล่าว ไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจาก

การแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทในกลุ่มและรายการคา้ระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญไดถู้กตัดออกจากงบการเงินรวมนี ้

แลว้ 

2.3 บรษิัทฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบรษิัทย่อยตามวิธีราคาทนุ 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบรษิัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรบัปรุงจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่  

1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุง หรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อให้

มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจน

เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบรษิัท 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที ่1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้

ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชั่วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทเชื่อว่าการปรบัปรุงมาตรฐานนีจ้ะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบรษิัท 

 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายไดค้่าโฆษณาและค่าบริการรบัรูเ้ป็นรายไดต้ลอดช่วงเวลาที่ใหบ้ริการตามขัน้ความส าเร็จของงาน  ซึ่งค านวณ

โดยการเปรียบเทียบการใหบ้รกิารท่ีเกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวดกบังานบรกิารทัง้หมดตามสญัญา 

 รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิที่คิดค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนคงที่ ซึ่งผูใ้ชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกคืนได ้และผูใ้หสิ้ทธิไม่มีขอ้

ผกูพนัภายหลงัการใหใ้ชสิ้ทธิถือเป็นรายไดท้ัง้จ านวนเมื่อผูใ้ชสิ้ทธิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสญัญา 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิัทไดโ้อนอ านาจการควบคมุในสินคา้ใหแ้กล่กูคา้แลว้ กล่าวคือ เมื่อมีการ

ส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมลูค่าที่จะไดร้บัส าหรบัสินคา้ที่ไดส่้งมอบหลังจากหักประมาณการ

สินคา้รบัคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
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 รายไดท้ี่รบัรูแ้ลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา - รายไดค้า้งรบั” 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจดัประเภทเป็นลกูหนีก้ารคา้เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดร้บัช าระโดยปราศจากเงื่อนไข 

 จ านวนเงินที่กิจการไดร้บัหรือมีสิทธิไดร้บัจากลกูคา้แต่ยงัมีภาระที่ตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลกูคา้แสดงไว้

เป็น “หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา - รายไดร้บัล่วงหนา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดป้ฏิบตัิ

ตามภาระที่ระบไุวใ้นสญัญาเสรจ็สิน้ 

 รายไดท้างการเงนิ 

 รายไดท้างการเงินคือรายไดด้อกเบีย้จากตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย ซึ่งถือเป็นรายไดต้าม

เกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ้ยจากหนี ้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบีย้  

ที่แทจ้รงิ และรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 รายไดเ้งนิปันผล 

 เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู 

ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 

 

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 ของที่ระลกึแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

 หนงัสือแสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดย

สินคา้ที่คาดว่าจะไดร้บัคืนแสดงมลูค่าตามราคาทนุเดิม (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หกัดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในการ

รบัคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงที่อาจเกิดขึน้ในมลูค่าของสินคา้ที่คาดว่าจะไดร้บัคืน 

 

4.4 เงนิลงทุน 

 เงินลงทนุในบรษิัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทนุ หกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(ถา้มี) 

 เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิที่ไดร้บักับมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุจะถกูบนัทึก

ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
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4.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการ

ดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณค์ านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ

ดงันี ้

 อายุการให้ประโยชน ์

อาคาร 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 

อปุกรณ ์เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  านกังาน 

คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์

ยานพาหนะ 

 40 ปี 

 20 ปี 

 10 ปี 

 5 ปี 

 5 ปี 

 5 ปี 

 

 ค่าเส่ือมราคารับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและ

สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้ 

 กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ไดร้ับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ

จ าหน่ายสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุเมื่อกลุ่มบรษิัทตดัรายการสินทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

 

4.6 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และค่าตัดจ าหน่าย 

 กลุ่มบรษิัทบนัทึกตน้ทนุเริ่มแรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีตามราคา

ทุน โดยตน้ทุนการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีวดัมลูค่าเทียบเท่าเงินสดดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายช าระ ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระกบัมลูค่าเทียบเท่าเงินสดบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายทางการเงิน

ตามระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ล่ืน

ความถ่ีนัน้เริ่มตดัจ าหน่ายเป็นค่าตดัจ าหน่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุเมื่อพรอ้มที่จะใหบ้รกิารในเชิงพาณิชย  ์

 ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีแสดงมูลค่า

ตามราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรพัยน์ัน้ 
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 กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและตน้ทุนการไดร้ับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี  ซึ่งมีอายุการให้

ประโยชนจ์ ากดัโดยวิธีเสน้ตรงหรือวิธีผลรวมจ านวนปีตามอายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรพัยน์ัน้ และ

จะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่า สินทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวน

ระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดั

จ าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัมีดงันี ้
 

 อายุการให้ประโยชน ์

ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี 

ตน้ทนุเว็บไซต ์

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร ์เพลงและวดิีโอ 

ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 ตามอายสุญัญา 

 5, 10 ปี 

 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 

 3, 5, 10 ปี หรือตามอายสุญัญา 

 5, 10, 20 ปี หรือตามอายสุญัญา 

 

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูก

กลุ่มบรษิัทควบคมุ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบักลุ่มบรษิัท 

 นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซึ่งท าใหม้ีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบรษิัท ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรือพนกังาน

ของกลุ่มบรษิัทท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท 

 

4.8 สัญญาเช่า 

 กลุ่มบรษิัทจะบนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทกุสญัญา ณ วนัท่ีสินทรพัย์

ที่เช่าพรอ้มใชง้าน (วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล) ยกเวน้สญัญาเช่าที่มีอายไุม่เกิน 12 เดือน หรือสญัญาเช่าสินทรพัยท์ี่

มีมลูค่าต ่า กลุ่มบรษิัทจะบนัทึกค่าเช่าเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรบัปรุงดว้ย

การวดัมลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนของสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของ

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริ่มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรก และจ านวนเงินที่จ่ายช าระในวนัที่สญัญา

เช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล 
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 ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยห์ากมีการโอนความเป็นเจา้ของในสินทรพัยท์ี่เช่าใหแ้ก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สดุ

อายสุญัญาเช่า ดงันี ้

พืน้ทีใ่นอาคาร อายุการให้ประโยชน ์

อปุกรณ ์เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้ านกังาน 

คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์

ยานพาหนะ 

 5 ปี 

 5 ปี 

 5 ปี 

 

 สินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอปุกรณใ์นงบแสดงฐานะการเงิน 

 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

 หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลงัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเริ่มมีผลมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึน้จากดอกเบีย้ของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า

และลดลงจากการจ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า และจะถกูวดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 
 

4.9 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน

ของบรษิัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน

ของแต่ละกิจการนัน้ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ สินทรพัยแ์ละ

หนีสิ้นท่ีเป็นตวัเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยข์องกลุ่มบริษัท  หากมีขอ้

บ่งชีว้่า สินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษัทรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ

สินทรพัยม์ีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้ ทัง้นีม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนหมายถึงมลูค่ายุติธรรม

หกัตน้ทนุในการขายของสินทรพัยห์รือมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า 

 กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
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4.11 ผลประโยชนข์องพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

 กลุ่มบรษิัทรบัรูเ้งินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 
 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงนิ 

 กลุ่มบรษิัทและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินที่

กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่ม

บรษิัท เงินท่ีกลุ่มบรษิัทจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีที่เกิดรายการ 
 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบรษิัทมีภาระส าหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบรษิัท

ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรบัพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทค านวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี่ยวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 ตน้ทนุบรกิารในอดีตจะถกูรบัรูท้ัง้จ านวนในก าไรหรือขาดทนุทนัทีที่มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือ

เมื่อกิจการรบัรูต้น้ทนุการปรบัโครงสรา้งที่เก่ียวขอ้ง 

 

4.12 ประมาณการหนีส้ิน 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนีสิ้นไวใ้นบญัชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้

แลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกิจไป  เพื่อปลดเปลือ้งภาระ

ผกูพนันัน้ และกลุ่มบรษิัทสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

 

4.13 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยค านวณ

จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และ

หนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่มีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัย์

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ไดใ้ชใ้น

จ านวนเท่าที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์าก

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 กลุ่มบรษิัทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน และจะ

ท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษี

เพียงพอต่อการน าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกับ

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการ ยกเวน้

ลกูหนีก้ารคา้ที่กลุ่มบรษิัทรบัรูด้ว้ยราคาของรายการตามที่กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื่องการรับรูร้ายได ้และจดั

ประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง และ

ตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึน้จากการตดัรายการการเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรพัยท์างการเงินรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ กลุ่มบริษัทจะตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกจาก

บญัชีเมื่อสิทธิที่จะไดร้บักระแสเงินสดของสินทรพัยน์ั้นไดสิ้น้สดุลง หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสิทธิที่จะไดร้บักระแส

เงินสด ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมด หรือการควบคมุในสินทรพัยน์ัน้ 

 กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกส าหรบัหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ  และจดั

ประเภทเป็นหนีสิ้นทางการเงินที่วัดมลูค่าในภายหลังดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ซึ่ง

ค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทนุท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงินัน้ดว้ย ผลก าไรและขาดทนุท่ีเกิดขึน้

จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้รงิรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 

โดยค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงิน ทั้งนีก้ลุ่ มบริษัทจะตัด

รายการหนีสิ้นทางการเงินเมื่อมีการปฏิบตัิตาม การยกเลิก หรือการสิน้สดุลงของภาระผกูพนัของหนีสิ้นนัน้แลว้ 

 สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินจะน ามาหกักลบกนัและแสดงดว้ยยอดสทุธิในงบแสดงฐานะการเงิน  เมื่อกิจการมี

สิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินที่รบัรู ้และมีความตัง้ใจที่จะช าระดว้ยยอดสทุธิ หรือจะรบั

สินทรพัยพ์รอ้มช าระหนีสิ้น 
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 การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงนิ 

 กลุ่มบรษิัทพิจารณาความเส่ียงดา้นเครดิตและการผิดสญัญาจากการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสญัญาและขอ้มลู

ภายในหรือขอ้มลูภายนอกอื่น และรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์างการเงิน

โดยค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบก าหนดช าระตามสญัญากบักระแสเงินสดทัง้หมดที่กลุ่มบรษิัท

คาดว่าจะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรพัยท์างการเงิน ณ วนัที่ไดม้า 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลกูหนี ้

การคา้และสินทรัพยท์ี่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 

ปรบัปรุงดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกบัลกูหนีน้ัน้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนีสิ้นให้

ผูอ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย  (ผูร้่วมในตลาด) ณ วันที่วดั

มลูค่า กลุ่มบรษิัทใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นซึ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มี

ตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาด

ที่มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้

ใหม้ากที่สดุ 

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใชว้ัดมลูค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้ 

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่า

ยตุิธรรมส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่ถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่มีการวดัมลูค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 

 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ และการ

ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อ

จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่าง

ไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้
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 รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลกูคา้ 

 การระบุภาระทีต้่องปฏิบตั ิ

 ในการระบภุาระท่ีตอ้งปฏิบตัิในการส่งมอบสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาที่ท ากับลกูคา้เพื่อพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็น

ภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินคา้

หรือบริการดังกล่าวสามารถแยกจากสินคา้หรือบริการอื่นในสัญญา และลูกคา้ไดร้ับประโยชนจ์ากสินคา้หรือ

บริการนั้น ซึ่งกิจการจะปันส่วนรายไดจ้ากสัญญาใหก้ับสินคา้หรือบริการแต่ละรายการโดยอา้งอิงกับราคาขาย

แบบเอกเทศ 

 การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

 ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ง

ปฏิบตัิเสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทัง้นีก้ารประเมินว่า ภาระท่ีตอ้งปฏิบตัินัน้เสรจ็

สิน้ตลอดช่วงเวลาจะพิจารณาจากการไดร้บัและใชป้ระโยชนข์องลูกคา้ ลักษณะของสินทรพัยท์ี่ เกิดขึน้จากการ

ปฏิบัติงานรวมถึงสิทธิของกิจการในการรบัช าระส าหรบัการปฏิบัติงานที่เสร็จสิน้ถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นในการ

ค านวณรายไดท้ี่รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจในการวดัระดบัขัน้ความส าเรจ็ของงานเพื่อให้

สะทอ้นถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้สร็จสิน้ และในกรณีที่กิจการจะรบัรูร้ายได ้ณ 

เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจในการประเมินว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบตัินัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

 ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพยท์ีเ่กดิจากสัญญา 

 ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และสินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละ

ราย โดยค านึงถึงประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ี่คงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไ์วข้อง

กลุ่มลกูคา้ที่มีความเส่ียงดา้นเครดิตที่คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทัง้นีข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์น

อดีตและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบรษิัทอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสญัญาของลกูคา้ที่เกิดขึน้จรงิ

ในอนาคต 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบรหิาร

จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของสินทรพัย ์และตอ้งทบทวน

อายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
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 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสนิทรัพยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรัพยท์างการเงนิ 

 ในการประเมินค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของสินทรพัยด์งักล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ตน้ทนุ

การไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น ซึ่งกลุ่มบรษิัทไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด  ซึ่ง

เหมาะสมกบัสินทรพัย ์ซึ่งสะทอ้นถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทนุ

ในการจ าหน่าย โดยอา้งอิงจากขอ้มลูที่มีอยู่เก่ียวกบัธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพนั ส าหรบัสินทรพัยท์ี่คลา้ยคลึงกัน 

ซึ่งผูซ้ือ้กับผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยได้

เขา้ท ารายการในลักษณะของผูท้ี่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน หรืออา้งอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตไดห้กัดว้ย

ตน้ทนุส่วนเพิ่มในการจ าหน่ายสินทรพัยน์ัน้ 

 ในการประเมินมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัย ์กลุ่มบรษิัทใชแ้บบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด โดยการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัย ์ซึ่งใชข้อ้มลูงบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ และไม่

รวมถึงการปรบัโครงสรา้งใด ๆ ที่กิจการยังไม่ไดม้ีผลผูกพนั หรือการลงทุนในอนาคตที่ส าคญัซึ่งจะท าใหสิ้นทรพัย์

นัน้ดีขึน้ และค านวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน

สภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยท์ี่ก าลงัพิจารณา

อยู่ ทัง้นีอ้ตัราคิดลดที่ใช้ในแบบจ าลองดงักล่าว กระแสเงินสดรบัในอนาคตที่คาดการณไ์ว ้และอตัราการเติบโตที่

ใชใ้นการค านวณนี ้มีผลกระทบต่อมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน สมมติฐานส าคญัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 9.3 

 สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 กลุ่มบรษิัทจะรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี

ที่ไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์าก

ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า กลุ่มบริษัทควรรบัรูจ้  านวน

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส  าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทในกลุ่มและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน

เหล่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากับลกูคา้ - - - 6 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

รายไดเ้งินปันผล - - - 7 อตัราตามที่ประกาศจ่าย 

รายไดด้อกเบีย้ - - 18 36 อตัรารอ้ยละ 6 ต่อปี 

รายไดอ้ื่น      

ค่าธรรมเนียมการจดัการ - - 105 99 ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าและบริการพืน้ท่ีในอาคาร - - - 6 ราคาตามสญัญา 

อื่น ๆ - - - 3 ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนส่วนแบ่งรายไดค้่าบริการจ่าย - - 165 86 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 2 3 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ดอกเบีย้จ่าย - - - 3 อตัรารอ้ยละ 6 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบับริษัทรว่ม      

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากับลกูคา้ - 1 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ - 2 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน      

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากับลกูคา้ 449 250 163 36 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

รายไดอ้ื่น 6 8 - - ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 41 17 2 3 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ค่าเช่าและบริการจ่าย 2 25 - 15 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ค่าใชจ้่ายอื่น 4 5 2 3 ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 11 2 - - ราคาตามสญัญาหรือราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

 

 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 187 
บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิัทในกลุ่มและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงันี ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     
บริษัทย่อย - - - 3 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) 466 135 162 35 

รวมลกูหนีก้ารคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466 135 162 38 

รายได้ค้างรับ – กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 9 1 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) 5 12 - - 

รวมรายไดค้า้งรบั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 12 9 1 

ลูกหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     

บริษัทย่อย - - 14 23 

เงินมัดจ าและเงินประกัน - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) - 7 - 6 

เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)     
บริษัทย่อย - - 156 69 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) 1 1 - - 

รวมเจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 1 156 69 

เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)     
บริษัทย่อย - - 80 63 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) 9 22 - 17 

รวมเจา้หนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 9 22 80 80 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)     
บริษัทย่อย - - - 3 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) 30 7 1 1 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 7 1 4 

เจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย ์- กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)     

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) 6 9 - - 

รายได้รับล่วงหน้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน (มีผูถื้อหุน้และกรรมการรว่มกนั) 1 1 - - 
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เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิัทย่อย 

 ยอดคงคา้งและการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิัทย่อยมีรายละเอียดดงันี ้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึน้ 

ระหว่างปี 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 

บริษัท โมโน โปรดกัชั่น จ ากดั 122 - - 122 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส ์จ ากดั 14 - (10) 4 

PT Mono Technology Indonesia 12 - (12) - 

บริษัท โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั 478 10 (488) - 

รวม 626 10 (510) 126 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (24) (1) 23 (2) 

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบั 
จากบริษัทย่อย - สทุธิ 602 9 (487) 124 

  
บริษัทฯ มีเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทย่อยในรูปตั๋วสญัญาใชเ้งิน ซึ่งไม่มีหลกัประกัน  มีก าหนดช าระดอกเบีย้เป็นรายไตร

มาสในอัตรารอ้ยละ 6 (2563: รอ้ยละ 6) ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้จ านวน 122 ลา้นบาท ตัง้แต่เดือน

มิถนุายน 2568 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบีย้คา้งรบัจาก

บรษิัทย่อยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 24 12 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 1 12 

ตดัจ าหน่าย (23) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 2 24 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 ในระหว่างปี กลุ่มบรษิัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารดงัต่อไปนี  ้
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 33 34 24 25 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 17 13 13 10 

รวม 50 47 37 35 

  

ภาระค า้ประกนัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบรษิัทมีภาระจากการค า้ประกนัใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

ขอ้ 28.2 ก) 

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมายเหต ุ6) 466 135 162 38 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54 115 2 6 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ6) - - 14 23 

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน 10 4 - - 

รวม 530 254 178 67 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - (9) - - 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 530 245 178 67 
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 ยอดคงเหลือของลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระดงันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

อายุหนีค้้างช าระ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 93 23 29 3 

คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 117 92 14 35 

3 - 6 เดือน 113 20 44 - 

6 - 12 เดือน 143 - 75 - 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466 135 162 38 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 32 65 2 5 

คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 19 38 - 1 

3 - 6 เดือน 3 2 - - 

6 - 12 เดือน - 1 - - 

มากกว่า 12 เดือน 8 29 - - 

รวม 62 135 2 6 

หกั: ประมาณการรบัคืน (8) (20) - - 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - (9) - - 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ 54 106 2 6 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 520 241 164 44 

  
ระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 90 วนั 
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 การเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ้อื่น  

มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 9 8 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ - 10 

ตดัจ าหน่าย (9) (9) 

ยอดคงเหลือปลายปี - 9 

 

8. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน 
ให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้ส าเรจ็รูป 3 2 (1) - 2 2 

สินคา้ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน 1 6 (1) - - 6 

รวม 4 8 (2) - 2 8 

  

ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบนัทึกการปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัเป็น

จ านวน 2 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนขาย (2563: มีการกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ

เป็นจ านวน 1 ลา้นบาท) 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษัท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทุนเรียกช าระแล้ว ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัท โมโน ไซเบอ้ร ์จ ากดั 1,227 1,227 1,147 1,147 

บริษัท โมโน ชอ้ปป้ิง จ ากดั 20 20 9 9 

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส ์จ ากดั 8 8 8 8 

บริษัท โมโน โปรดกัชั่น จ ากดั 2,820 2,330 2,820 2,330 

บริษัท โมโน มิวสิค จ ากดั 27 27 123 123 

บริษัท โมโน เรดิโอ จ ากดั 20 20 100 100 

บริษัท โมโน ทาเลนท ์สตดูิโอ จ ากดั 8 8 25 25 

บริษัท ที โมเมนต ์จ ากดั 29 29 66 66 

PT Mono Technology Indonesia - 4 - 4 

Mono Technology Hong Kong Limited 32 32 31 31 

รวม   4,329 3,843 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (294) (298) 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ   4,035 3,545 

  

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัเงินปันผลจ านวน 7 ลา้นบาท จากบรษิัท ทาเลนท ์สตดูิโอ จ ากดั 
 

9.1 เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท  โมโน โปรดักชั่ น จ ากัด และบริษัท  
โมโน บรอดคาซท ์จ ากัด    มีการอนุมติมติที่ส  าคัญตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2564 ดงัต่อไปนี ้

ก) ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โมโน โปรดกัชั่น จ ากัด จ านวน 490 ลา้นบาท จากเดิม 2,330 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 23.3 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 2,820 ลา้นบาท (หุน้สามญั 28.2 ลา้นหุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 4.9 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท 

ข) ใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั จ านวน 490 ลา้นบาท จากเดิม 1,700 ลา้นบาท 
(หุน้สามญั 170 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็น 2,190 ลา้นบาท (หุน้สามญั 219 ลา้นหุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 49 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 บริษัทย่อยทั้งสองแห่งไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 การเพิ่มทุน

ดงักล่าวไม่ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด 
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9.2 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากดั มีการอนมุตัิมติที่ส  าคญั

ตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัท โมโน 

สตรีมมิ่ง จ ากดั จ านวน 431 ลา้นบาท โดยการลดจ านวนหุน้สามญัจ านวน 4.31 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท ท าใหท้นุจดทะเบียนลดลงจากเดิม 1,116 ลา้นบาท (หุน้สามญั 11.16 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

เป็น 685 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 6.85 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการลดจ านวนหุน้เพื่อลา้งผล

ขาดทนุสะสม ซึ่งไม่มีการคืนเงินลดทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 บรษิัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 การลดทนุ

ดงักล่าวไม่ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด 

9.3 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อยมีมลูค่าต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบ

การเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 303 ลา้นบาท (2563: 334 ลา้นบาท) บรษิัทฯ ไดป้ระเมินมลูค่าที่จะไดร้บัคืนของ

เงินลงทนุในบรษิัทย่อยจากมลูค่ายตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายหรือมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัยด์ว้ยวิธีประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้บั ซึ่งอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินที่ไดร้บัอนุมตัิจากฝ่าย

บรหิาร โดยมีขอ้สมมติที่ส  าคญัเก่ียวกับอตัราการเติบโตของรายไดแ้ละอตัราคิดลด แลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า และ

พบว่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนไม่ต  ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี (2563: ต ่ากว่าและไดบ้นัทึก

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 175 ลา้นบาท ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) ในการนี ้ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เชื่อว่า ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย

เพียงพอในสถานการณปั์จจบุนั 

 ขอ้สมมติฐานที่ส  าคญัในการค านวณมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัยป์ระกอบดว้ยอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของ

รายได ้โดยฝ่ายบริหารก าหนดอยู่ที่รอ้ยละ 7.75 ถึง 8.95 และรอ้ยละ 1 ถึง 39 (2563: รอ้ยละ 7.30 ถึง 8.41 และ

รอ้ยละ 2 ถึง 97) ตามล าดับ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้ของขอ้สมมติฐานที่

ส  าคญัในการก าหนดมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนจะไม่ส่งผลใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ามลูค่าที่คาดว่า

จะไดร้บัคืน 

 

10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 580 613 5 5 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้(หมายเหต ุ17.1) 22 39 1 2 

รวม 602 652 6 7 
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รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ าหรบัปีสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ ์เคร่ือง
ตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์

ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างติดต้ัง 
รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2563 259 391 296 311 36 18 1,311 
โอนไปสินทรพัย ์
สิทธิการใช ้ 
(หมายเหต ุ17.1) - - (29) (23) (7) - (59) 

ซือ้เพ่ิม - 7 11 4 - 25 47 
จ าหน่าย - (71) (21) (57) (17) - (166) 

โอน - 42 1 - - (43) - 

31 ธันวาคม 2563 259 369 258 235 12 - 1,133 
โอนจากสินทรพัย ์
สิทธิการใช ้ 
(หมายเหต ุ17.1) - - 6 19 - - 25 

ซือ้เพ่ิม - 2 4 4 - 4 14 
จ าหน่าย - - (49) (48) - - (97) 

โอน - 4 - - - (4) - 

31 ธันวาคม 2564 259 375 219 210 12 - 1,075 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563 6 108 214 256 14 - 598 
โอนไปสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 

(หมายเหต ุ17.1) - - (6) (7) (2) - (15) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 1 24 23 14 2 - 64 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนท่ี
จ าหน่าย - (51) (13) (52) (11) - (127) 

31 ธันวาคม 2563 7 81 218 211 3 - 520 
โอนจากสินทรพัย ์
สิทธิการใช ้ 
(หมายเหต ุ17.1) - - 2 11 - - 13 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 2 24 18 12 1 - 57 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนท่ี
จ าหน่าย - - (48) (47) - - (95) 

31 ธันวาคม 2564 9 105 190 187 4 - 495 
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 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร  
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ ์เคร่ือง
ตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ สินทรัพย์

ระหว่างติดต้ัง รวม 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2563 - - - - - - - 
เพ่ิมขึน้ - 19 - - - - 19 

ลดลง - (19) - - - - (19) 

31 ธันวาคม 2563 - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2564 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2563 252 288 40 24 9 - 613 

31 ธันวาคม 2564 250 270 29 23 8 - 580 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        

2563 (จ านวน 53 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 64 

2564 (จ านวน 48 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 57 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ ์
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 36 31 114 6 187 
โอนไปสินทรพัยส์ิทธิการใช ้(หมายเหต ุ17.1) - - (2) - (2) 
ซือ้เพ่ิม - - 1 - 1 
จ าหน่าย (36) (5) (28) (6) (75) 
31 ธันวาคม 2563 - 26 85 - 111 
ซือ้เพ่ิม - - 3 - 3 
จ าหน่าย - (11) (28) - (39) 

31 ธันวาคม 2564 - 15 60 - 75 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2563 28 28 105 4 165 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี 2 1 4 - 7 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนที่จ  าหนา่ย (30) (5) (27) (4) (66) 
31 ธันวาคม 2563 - 24 82 - 106 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - - 2 - 2 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัส่วนที่จ  าหนา่ย - (11) (27) - (38) 

31 ธันวาคม 2564 - 13 57 - 70 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า 

อุปกรณ ์
เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ ยานพาหนะ รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า      

1 มกราคม 2563 - - - - - 

เพิ่มขึน้ 7 - - - 7 

ลดลง (7) - - - (7) 

31 ธันวาคม 2563 - - - - - 

31 ธันวาคม 2564 - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 - 2 3 - 5 

31 ธันวาคม 2564 - 2 3 - 5 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี      

2563 (จ านวน 1 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 7 

2564 (จ านวน 1 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 2 

 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณจ์ านวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มลูค่า

ตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยด์ังกล่าวมีจ านวนเงิน 246 ลา้นบาท (2563: 296 ลา้นบาท) 

(เฉพาะของบรษิัทฯ: 65 ลา้นบาท (2563: 94 ลา้นบาท)) 

 บริษัทย่อยไดน้ าที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งมลูค่าสทุธิตามบญัชีจ านวน 525 ลา้นบาท (2563: 545 ลา้นบาท) ไปค า้

ประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีวงเงินค า้ประกนัจ านวน 519 ลา้นบาท 
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ลิขสิทธ์ิเว็บไซต ์

ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร ์เพลง 

และวีดีโอ 
ลิขสิทธ์ิอ่ืน 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

เงินจ่ายล่วงหน้า 
และงาน 

ระหว่างผลิต 
รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563 83 2,830 621 94 347 3,975 
ซือ้เพ่ิม - 25 2 2 984 1,013 
จ าหน่าย - (1,024) (20) (24) (1) (1,069) 

โอน - 1,050 56 1 (1,107) - 

31 ธันวาคม 2563 83 2,881 659 73 223 3,919 
ซือ้เพ่ิม - 7 - 1 1,056 1,064 
จ าหน่าย - (1,397) (1) (3) - (1,401) 

โอน - 1,160 1 - (1,161) - 

31 ธันวาคม 2564 83 2,651 659 71 118 3,582 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2563 54 1,316 222 65 - 1,657 
ค่าตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 2 1,142 85 8 - 1,237 
ค่าตดัจ าหนา่ยส าหรบัสว่น
ที่จ  าหน่าย - (1,009) (13) (23) - (1,045) 

31 ธันวาคม 2563 56 1,449 294 50 - 1,849 
ค่าตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 1 1,208 52 5 - 1,266 
ค่าตดัจ าหนา่ยส าหรบัสว่น
ที่จ  าหน่าย - (1,357) (1) (2) - (1,360) 

31 ธันวาคม 2564 57 1,300 345 53 - 1,755 

ค่าเผื่อการด้อยค่า       
1 มกราคม 2563 13 13 6 - 3 35 
เพ่ิมขึน้ระหว่างปี 11 - 5 1 1 18 

ลดลงระหวา่งปี - (13) (7) - (4) (24) 

31 ธันวาคม 2563 24 - 4 1 - 29 

31 ธันวาคม 2564 24 - 4 1 - 29 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2563 3 1,432 361 22 223 2,041 

31 ธันวาคม 2564 2 1,351 310 17 118 1,798 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี       

2563 (จ านวน 1,220 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 1,237 

2564 (จ านวน 1,264 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 1,266 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลิขสิทธ์ิเว็บไซต ์
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร ์
เพลง และวีดีโอ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

เงินจ่ายล่วงหน้า
และงาน 

ระหว่างผลิต 
รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 11 81 25 1 118 
ซือ้เพ่ิม - - 1 1 2 
จ าหน่าย (11) (81) (5) (1) (98) 
โอน - - 1 (1) - 

31 ธันวาคม 2563 - - 22 - 22 
ซือ้เพ่ิม - - 1 - 1 
จ าหน่าย - - (3) - (3) 

31 ธันวาคม 2564 - - 20 - 20 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 7 28 15 - 50 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี - 4 3 - 7 
ค่าตดัจ าหน่ายส่วนที่จ  าหน่าย (7) (32) (5) - (44) 

31 ธันวาคม 2563 - - 13 - 13 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี - - 2 - 2 
ค่าตดัจ าหน่ายส่วนที่จ  าหน่าย - - (3) - (3) 

31 ธันวาคม 2564 - - 12 - 12 

ค่าเผื่อการด้อยค่า      
1 มกราคม 2563 1 11 - - 12 
เพ่ิมขึน้ระหว่างปี - - - 1 1 
ลดลงระหว่างปี (1) (11) - (1) (13) 

31 ธันวาคม 2563 - - - - - 

31 ธันวาคม 2564 - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2563 - - 9 - 9 

31 ธันวาคม 2564 - - 8 - 8 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี      
2563 (จ านวน 4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุการใหบ้ริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 7 

2564 (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหารทัง้จ านวน) 2 
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12. ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 

 บริษัท โมโน บรอดคาซท ์จ ากัด (“โมโน บรอดคาซท”์) เป็นผูช้นะการประมลูใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อให้

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

(“ใบอนุญาต”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(“กสทช.”) ใบอนญุาตดงักล่าวมีอาย ุ15 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัอนญุาต (วนัท่ี 25 เมษายน 2557) 

 ตามที่ได้มีค  าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่  11 เมษายน 2562 ให้ผู้รับใบอนุญาตช าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหลือใหค้รบถว้นภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ค  าสั่งนีม้ีผลบังคับใช ้โดยหากไม่ช าระ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใหช้ าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี แต่จะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2564 

ดงันัน้ เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 โมโน บรอดคาซท ์ไดจ้่ายช าระเงินค่าธรรมเนียมที่เหลืออยู่จ  านวน 206 ลา้น

บาท และดอกเบีย้ดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตและบญัชีตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตและดอกเบีย้คา้งจ่าย

ส าหรบัปีมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ต้นทุนการได้รับ
ใบอนุญาต 

ต้นทุนการได้รับ
ใบอนุญาตและ
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 593 212 

ค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่ายส าหรบัปี (64) 16 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 529 228 

ค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่ายส าหรบัปี (64) 6 

หกั: การจ่ายช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนญุาตพรอ้มดอกเบีย้ - (234) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 465 - 

  

มลูค่าตามบญัชีของตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตแสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ราคาทนุ 1,278 1,278 

หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (813) (749) 

มลูค่าตามบญัชี - สทุธิ 465 529 
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โมโน บรอดคาซท ์ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่น และน าส่งเงินรายปีเขา้กองทุนวิจยัและ

พฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนส์าธารณะตามประกาศ กสทช. 

 เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามเงื่อนไขก่อนรบัใบอนญุาต เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2557 โมโน บรอดคาซท ์ไดเ้ขา้ท าสญัญา

เช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คล่ืนความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลกับสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านบริการโครงข่ายของ ททบ . ตั้งแต่วันที่  17 

มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 โดยโมโน บรอดคาซทต์อ้งจ่ายค่าใชบ้ริการโครงข่ายเป็นรายเดือน

ตามที่ระบไุวใ้นสญัญา 

 

13. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี ้ยอ้างอิงอัตราดอกเบีย้  

เงินเบิกเกินบญัชีขัน้ต ่าและอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้ต ่า ตามล าดบั และค า้ประกนัโดยกลุ่มบรษิัท 

 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)     

เจา้หนีก้ารคา้ 1 1 156 69 

เจา้หนีอ้ื่น 9 22 80 80 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 30 7 1 4 

เจา้หนีค้่าซือ้สินทรพัย ์ 6 9 - - 

กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน     

เจา้หนีก้ารคา้ 23 16 1 2 

เจา้หนีอ้ื่น 40 44 7 5 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 50 52 3 5 

เจา้หนีค้่าซือ้สินทรพัย ์ 745 346 - - 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 904 497 248 165 
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15. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

 ยอดคงเหลือนีค้ือเงินกูย้ืมจากบุคคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกันของบริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญาใชเ้งิน ซึ่งไม่มีหลักประกัน 

และคิดดอกเบีย้ในอตัราคงที่ตามที่ระบใุนสญัญา โดยมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

 

16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงินกู้ 
อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) 
การช าระคืน 

งบการเงินรวม 

2564 2563 

1 อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้ต ่า 
(MLR) 

ช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 36 งวด  
เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  
ถึงวนัท่ี 20 มิถนุายน 2568 116 116 

2 อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้ต ่า 
(MLR) 

ช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 23 งวด  
เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  
ถึงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2567 192 192 

3 อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้ต ่า 
(MLR) 

 

ช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 36 งวด  
เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2565  
ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2568 1,150 1,150 

4 อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้ต ่า 
(MLR) 

ช าระคืนเป็นรายเดือนจ านวน 26 งวด  
เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565  
ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2567 250 250 

รวม   1,708 1,708 

หกั: ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงินรอการตดัจ าหน่าย (5) (6) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร – สทุธิ 1,703 1,702 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (330) (199) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,373 1,503 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรบัปีมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,702 1,534 

บวก: กูเ้พิ่ม - 250 

หกั: จ่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน - (7) 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ - (76) 

บวก: ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมเงิน 1 1 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,703 1,702 

 

 เงินกูย้ืมของบรษิัทย่อยค า้ประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งและบญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องบรษิทั

ย่อย และการโอนสิทธิการรบัเงินรายไดค้่าบรกิารพืน้ที่ทัง้หมดผ่านบญัชีเงินฝากดงักล่าว และค า้ประกนัโดยบรษิัทฯ 

 สญัญาเงินกูด้งักล่าวไดร้ะบุขอ้ปฏิบตัิและขอ้ก าหนดบางประการ เช่น การรกัษาอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนีใ้หเ้ป็นไปตามอตัราที่ก าหนดในสญัญา และการรกัษาสดัส่วนการ

ถือหุน้ของผูถื้อหุน้ปัจจุบนั โดยในระหว่างปี บริษัทย่อยมีการยื่นขอผ่อนปรนการด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้จากผูใ้หกู้ ้และไดร้บัอนมุตัิจากผูใ้หกู้เ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

17. สัญญาเช่า 

 กลุ่มบรษิัทในฐานะผูเ้ช่าท าสญัญาเช่าสินทรพัยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท โดยมีอายสุญัญาระหว่าง 1 ถึง 

4 ปี 
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17.1 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

พืน้ที ่
ในอาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

อุปกรณ ์เคร่ือง
ตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์

ยานพาหนะ รวม 

1 มกราคม 2563 10 - - - 10 

โอนจากท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์
(หมายเหต ุ10) - 

 

23 16 5 44 

ซือ้เพิ่ม 2 2 3 - 7 

ยกเลิก (7) - - - (7) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี (3) (6) (5) (1) (15) 

31 ธันวาคม 2563 2 19 14 4 39 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์
(หมายเหต ุ10) - (4) (8) - (12) 

ซือ้เพิ่ม - 2 2 - 4 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (6) (2) (1) (9) 

31 ธันวาคม 2564 2 11 6 3 22 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
พืน้ที่ 

ในอาคาร 
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์

รวม 

1 มกราคม 2563 2 - 2 

โอนจากท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์(หมายเหต ุ10) - 2 2 

ยกเลิก (1) - (1) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี (1) - (1) 

31 ธันวาคม 2563 - 2 2 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - (1) (1) 

31 ธันวาคม 2564 - 1 1 
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17.2 หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 12 26 - 1 

หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (1) (1) - - 

รวม 11 25 - 1 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7) (16) - (1) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 4 9 - - 

  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหนีสิ้นตามสญัญาเช่าส าหรบัปีมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 25 38 1 2 

เพิ่มขึน้ 3 11 - - 

บวก: ดอกเบีย้ท่ีรบัรู ้ 1 2 - - 

หกั: จ่ายค่าเช่า (17) (26) (1) (1) 

ยอดคงเหลือปลายปี 12 25 - 1 

 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 อตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพิ่มถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของกลุ่มบรษิัทประมาณรอ้ยละ 6 

(2563: รอ้ยละ 6) (เฉพาะบรษิัทฯ: รอ้ยละ 6 (2563: รอ้ยละ 6)) ต่อปี 

 การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหต ุ29.2 ภายใต้

หวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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17.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 9 15 1 1 

ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 1 2 - - 

ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 1 1 1 1 

 

17.4 อื่น ๆ 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่าส าหรบัปี 2564 จ านวน 18 ลา้นบาท (2563: 54 ลา้นบาท) 

(เฉพาะบรษิัทฯ: 1 ลา้นบาท (2563: 15 ลา้นบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญา

เช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า 

 

18. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานแสดงไดด้งันี ้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานต้นปี 78 86 28 42 
ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ:     
ตน้ทุนบริการในปัจจบุนั 9 9 2 4 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1 2 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้ 
จากการจ่ายช าระผลประโยชน ์ - 28 - 6 

ส่วนท่ีรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น:     
ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 15 - 5 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ ์ - (15) - (8) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี - (42) - (11) 
โอนยา้ยพนักงานระหว่างบริษัทในกลุ่ม - (5) - (11) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 88 78 31 28 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของ

กลุ่มบรษิัทประมาณ 16 ปี (2563: 16 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.90 1.90 

อตัราการขึน้เงินเดือน 5.25 5.25 
 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส  าคัญต่อการเพิ่มขึน้ (ลดลง) ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด     

เพิ่มขึน้ 50 เบซิสพอยท ์ (7) (6) (2) (2) 

ลดลง 50 เบซิสพอยท ์ 7 8 3 3 

อตัราการขึน้เงินเดือน     

เพิ่มขึน้ 100 เบซิสพอยท ์ 16 14 6 5 

ลดลง 100 เบซิสพอยท ์ (13) (12) (4) (4) 

 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน

จ านวน 34.7 ลา้นบาท จาก 347,105,404 บาท (หุน้สามัญ 3,471,054,038 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) 

เป็น381,805,404 บาท (หุน้สามญั 3,818,054,038 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) โดยการออกและจดัสรรหุน้

สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยผูล้งทุนจะตอ้งไม่เป็นบคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไร

สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา 

(ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่

สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจบุนับรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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21. รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

บริการโฆษณา 1,587 1,215 3 41 

บริการสมคัรสมาชิกรบัขอ้มลูข่าวสารและบนัเทิง 319 241 27 53 

บริการขอ้มลู 262 189 163 42 

รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากับลกูคา้ 2,168 1,645 193 136 

 

22. ต้นทุนทางการเงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของเงินกูย้ืม 101 103 1 4 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของหนีส้ินจากสญัญาเช่า 1 2 - - 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ช้
คลื่นความถ่ีคา้งจ่าย 6 15 - - 

รวม 108 120 1 4 

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายที่ส  าคญัดงัต่อไปนี  ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชนอ์ื่นของพนกังาน 330 355 51 63 
ตน้ทุนการใหบ้ริการเสริมบนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 2 3 9 23 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,394 1,380 6 15 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 88 156 1 2 
ค่าสาธารณปูโภค 103 150 4 15 
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24. ภาษีเงนิได้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรบัปี 1 2 - - 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย (กลบัรายการ) (2) 15 (2) 2 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว (81) (65) (5) (1) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน (82) (48) (7) 1 

  

จ านวนภาษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปีสรุปไดด้งันี ้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - - - 1 

 
 รายการกระทบยอดระหว่างก าไร (ขาดทนุ) ทางบญัชีกบัภาษีเงินไดม้ีดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (37) (710) 38 (167) 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (รอ้ยละ) 20 20 20 20 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคณูอตัราภาษี (7) (142) 8 (33) 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย ตดัจ่าย (กลบัรายการ) (2) 15 (2) 2 
ขาดทนุทางภาษีท่ีถกูใชป้ระโยชนใ์นปีปัจจบุนัแต่ไม่เคยรบัรู  ้
เป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3) (3) - (1) 

ผลกระทบทางภาษีจากการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว 
และขาดทนุทางภาษีท่ีรบัรูใ้นอดีต (39) (144) - - 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม (11) (93) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรบั:     
รายไดท่ี้ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1) - - - 
ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม - 1 - - 
ค่าใชจ้่ายที่มีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึน้ (1) (3) - - 
ขาดทนุทางภาษี (18) 321 (13) 33 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน (82) (48) (7) 1 
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อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของบรษิัทย่อยในตา่งประเทศ คือ รอ้ยละ 16.5 (2563: 

รอ้ยละ 16.5 ถงึ 25) 
 

 ส่วนประกอบของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 10 7 3 2 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี 126 144 (17) (17) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16 12 4 2 

ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 290 198 91 79 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว   81 66 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ 442 361   

โดยไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ:     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 442 364   

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (3)   

 442 361   
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - - 1 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6 6 - - 

ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 12 8 5 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว   5 1 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ 18 14   
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้

จ านวน 191 ลา้นบาท (2563: 866 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 56 ลา้นบาท (2563: 93 ลา้นบาท)) ที่กลุ่ม

บรษิัทไม่ไดบ้นัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื่องจากกลุ่มบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า กลุ่มบรษิัทอาจไม่

มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทนุทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด้ 

 ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชม้ีจ านวนเงิน 167 ลา้นบาท ซึ่งจะทยอยสิน้สดุระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 

2569 

 

25. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวม

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

 ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานแสดงการค านวณไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  
(ลา้นบาท) 45 (661) 45 (168) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (ลา้นหุน้) 3,471 3,471 3,471 3,471 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.01 (0.19) 0.01 (0.05) 

 

26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบัญญัติกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 

ถึงรอ้ยละ 7 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีบ้รหิารโดยบรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทิสโก ้จ ากดั และจะ

จ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2564 

กลุ่มบริษัทรบัรูเ้งินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 3 ลา้นบาท (2563: 12 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 

ลา้นบาท (2563: 4 ลา้นบาท)) 

 

27. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการด าเนินงาน

ไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตัดสินใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้ับส่วนงานและประเมินผล

การด าเนินงานของส่วนงาน 
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 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ

สินทรพัยท์ี่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภมูิศาสตรแ์ลว้ 

 ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไร (ขาดทนุ) ของส่วนงานของกลุ่มบรษิัทส าหรบัปีมีดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธุรกิจส่ือ 
ธุรกิจ 

ให้บริการข้อมูล 
และความบันเทงิ 

รายการปรับปรุงและ
ตัดรายการระหว่าง

กัน 
งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากับลกูคา้         
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,923 1,456 245 189 - - 2,168 1,645 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 303 145 (303) (145) - - 

รายไดท้ัง้สิน้ 1,923 1,456 548 334 (303) (145) 2,168 1,645 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 602 149 (160) (234)   442 (85) 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
รายไดอ้ื่น       23 48 
ค่าใชจ้่ายในการขายและใหบ้ริการ       (98) (163) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
และค่าใชจ้่ายอื่น       (296) (389) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน       (108) (120) 

รายไดภ้าษีเงินได ้       82 48 

ก าไร (ขาดทุน) ส  าหรบัปี       45 (661) 

  
กลุ่มบรษิัทมีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย ซึ่งมาจากธุรกิจส่ือและธุรกิจใหบ้รกิารขอ้มลูและความบนัเทงิ 

(2563: 1 ราย ซึ่งมาจากธุรกิจส่ือ) 

 

28. ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทย่อยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวนเงิน 256 ลา้นบาท (2563: 708 

ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร ์
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28.2 การค า้ประกัน 

ก) บริษัทฯ ค า้ประกันวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารใหแ้ก่บริษัทย่อย (ไม่รวมการค า้ประกัน
วงเงินหนังสือค า้ประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 28.2 ค) เป็นจ านวนรวม 
2,153 ลา้นบาท (2563: 2,153 ลา้นบาท) 

ข) บริษัทย่อยค า้ประกันวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารใหแ้ก่บริษัทฯ ในวงเงิน 35 ลา้นบาท 
(2563: 35 ลา้นบาท) 

ค) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนงัสือค า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัท เพื่อค า้
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเหลืออยู่เป็นจ านวน 7 ลา้นบาท และ 19 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (2563: 235 
ล้านบาท และ13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2563: 3 ล้านบาท)) หนังสือค า้ประกัน
ดงักล่าวค า้ประกนัโดยกลุ่มบรษิัทและเงินฝากออมทรพัยข์องกลุ่มบรษิัท 

 

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสญัญาบริการที่จะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต  จ านวน 

159 ลา้นบาท (2563: 190 ลา้นบาท) อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 8 ปี 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

29.1 ตราสารอนุพันธท์ีไ่ม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกันความเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีหนีสิ้นตราสารอนุพนัธท์ี่ไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือที่ใชป้้องกันความ

เส่ียง - สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) ตราสารอนุพันธ์

ดงักล่าววดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมระดบั 2 

 กลุ่มบรษิัทใชส้ญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบรหิารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้

ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาที่สอดคลอ้งกับความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการ

อา้งอิงซึ่งมีอายสุญัญาโดยทั่วไปตัง้แต่ 1 เดือน ถึง 12 เดือน 

 

29.2 วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบรษิัท ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 

รายไดค้า้งรบั เงินใหกู้ย้ืม เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น และเงินกูย้ืม กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเครื่องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบรหิารความเส่ียงดงันี ้

 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงดา้นเครดิตที่เก่ียวเนื่องกับลกูหนีก้ารคา้ รายไดค้า้งรบั และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดย

จ านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื่อคือมลูค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 
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 กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่า

จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระส าคัญ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนีก้ารคา้ 

รายไดค้า้งรบั และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ อย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบรษิัทมีลกูคา้รายใหญ่

จ านวนนอ้ยราย และอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั ท าใหก้ลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากการกระจกุตวัของลกูหนี ้ 

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยพิจารณาจาก

อายุหนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลกูคา้ที่มีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตที่คลา้ยคลงึกนั 

หรือจากประมาณการกระแสเงินสดที่กลุ่มบรษิัทคาดว่าจะไดร้บัช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 
 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส  าคญัอนัเก่ียวเนื่องกับเงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืม สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คียงกับอัตรา

ตลาดในปัจจบุนั 

 การที่อตัราดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมที่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดเพิ่มขึน้หรือลดลงรอ้ยละ 0.25 โดย

ใชส้มมติฐานว่า จ านวนเงินตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบรษิัท และตวัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ตลอดหน่ึงปี 

มีผลท าใหก้ าไรก่อนภาษีส าหรบัปีของกลุ่มบริษัทลดลงหรือเพิ่มขึน้ 5 ลา้นบาท (2563: 4 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

ทัง้นีข้อ้มลูนีไ้ม่ใช่การคาดการณห์รือพยากรณส์ภาวะตลาดในอนาคตแต่อย่างใด 
 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ส  าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้หรือขายสินคา้และบรกิาร และกูย้ืม

หรือใหกู้ย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิัทจะท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นครัง้คราว 

ซึ่งส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียง 

 กลุ่มบรษิัทมียอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงันี ้

สกุลเงิน 

งบการเงินรวม 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สินทรัพยท์างการเงิน หนีสิ้นทางการเงิน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จตั - 11 - 5 0.0188 0.0228 
เหรียญสหรฐัอเมริกา - - 21 6 33.4199 31.2937 

 

สกุลเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สินทรัพยท์างการเงิน หนีสิ้นทางการเงิน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

จตั - 11 - 5 0.0188 0.0228 
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 การที่อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มขึน้หรือลดลงรอ้ยละ 5 โดยก าหนดใหต้วัแปรอื่นทัง้หมดคงที่ มี

ผลต่อมลูค่าของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เป็นตวัเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ท าใหก้ าไรก่อนภาษีของกลุ่มบรษิัท

ลดลงหรือเพิ่มขึน้ 35 ลา้นบาท (2563: 1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2563: 1 ลา้นบาท)) ตามล าดับ ทั้งนี ้

กลุ่มบรษิัทไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกลุเงินตราต่างประเทศสกลุเงนิอื่น และ

ขอ้มลูนีไ้ม่ใช่การคาดการณห์รือพยากรณส์ภาวะตลาดในอนาคตแต่อย่างใด 
 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 กลุ่มบรษิัทบรหิารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม และสญัญาเช่า โดยกลุ่มบรษิัท

มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการขอขยาย

ระยะเวลาการจ่ายช าระคืนหนีสิ้นท่ีจะครบก าหนดภายใน 12 เดือนออกไป 

 รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบรษิัท ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญา

ที่ยงัไม่คิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั สามารถแสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 904 - 904 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 134 - 134 

เงินกูย้ืมระยะยาว 409 1,421 1,830 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 8 4 12 

รวม 1,455 1,425 2,880 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี รวม 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 497 - 497 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 136 - 136 

เงินกูย้ืมระยะยาว 307 1,570 1,877 

ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี 
และดอกเบีย้คา้งจา่ย 234 - 234 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 18 10 28 

รวม 1,192 1,580 2,772 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบรษิัทจ านวน 98 ลา้นบาท (2563: 235 ลา้นบาท) มีก าหนด

ช าระคืนเมื่อทวงถาม และหนีสิ้นทางการเงินของบริษัทฯ จ านวน 259 ลา้นบาท (2563: 181 ลา้นบาท) มีก าหนด

ช าระคืนภายในหนึ่งปี 

 

29.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบั

อัตราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตาม

บญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

30. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคใ์นการบริหารจัดการทุนที่ส  าคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดใหม้ีซึ่งโครงสรา้งทุนที่เหมาะสม เพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสรา้งมลูค่าการถือหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 2.19:1 (2563: 2.27:1) และเฉพาะบริษัทฯ เท่ากับ 0.07:1 

(2563: 0.05:1) 

 

31. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจ านวน 34.7 ลา้น

บาทจาก 381,805,404 บาท (หุน้สามัญ 3,818,054,038 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) เป็น 347,105,404 

บาท (หุน้สามญั 3,471,054,038 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท) โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย

จ านวน 347 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท ที่ไดส้  ารองไว ้เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมขอ้ 19 

 

32. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้   ดว้ยความระมดัระวงั  บรษิัทขอรบัรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน  ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า 

1.  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

2. บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ทัง้

ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

3. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี     และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว     และ

บรษิัทไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2565 ต่อผูส้อบบญัชี  และกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่

มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ การจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักับท่ีบรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้   บรษิัท

ไดม้อบหมายใหน้างสาวปิติฤดี ศิรสิมัพนัธ ์เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ

ของ นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพนัธ ์ก ากับไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 
 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายนวมินทร ์ ประสพเนตร กรรมการ ________________________________ 

นายปฐมพงศ ์ สิรชยัรตัน ์ กรรมการ ________________________________ 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

 นางสาวปิติฤดี ศิรสิมัพนัธ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ ________________________________ 
                                                                  และส่ือสารองคก์ร 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 226 
บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ( ณ 31 ธันวาคม 2564 ) 

 

รายช่ือ 
MONO 
NEXT 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) 

MONO 
CYBER 

MONO 
SHOPPING 

MONO 
STREAMING 

MONO 
PD 

MONO 
BC 

MONO 
INFO 

1. นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต        
2. นายนวมินทร ์ ประสพเนตร D,ED,EXC D,ED,EXC D,ED D,ED D,ED,EXC D,ED,EXC D,ED 

3. นายปฐมพงศ ์ สิรชยัรตัน ์ D,ED, EXC D,ED D,ED, EXC D,ED, EXC ED ED D,ED 

4. นายศิริ  เหลืองสวสัด์ิ D D  D D  D 

5. นายปรีชา  ลีละศิธร D       

6. นายเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ D       

7. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร D       

8. น.ส.เบญจวรรณ  รกัวงษ์ ED,EXC ED ED ED ED ED ED 

9. น.ส.สรญัญา  อมรรตันสชุาติ EXC       

10. น.ส.เนตรพนิต  โพธารากลุ EXC       

11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ ์ EXC       

12. นายธีรศกัด์ิ  ธาราวร EXC       

13. น.ส.ทศันีย ์ ควรแถลง EXC       

 

1. MONO NEXT = บมจ. โมโน เน็กซ ์  

2. MONO CYBER  =  บจก. โมโน ไซเบอ้ร ์   

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

 5. MONO PD = บจก. โมโน โปรดกัชั่น 
 6. MONO BC = บจก. โมโน บรอดคาซท ์
 7. MONO INFO = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส ์

  
 

หมายเหต ุ:  = ประธานกรรมการ  D = กรรมการ ED     = กรรมการบริหาร EXC = ผูบ้ริหาร 
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บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัททีเ่กี่ยวข้อง ( ต่อ ) 
 

รายช่ือ 

บริษัทย่อย (ประเทศไทย) บริษัทย่อย 
(ต่างประเทศ) 

MONO 
MUSIC 

MONO 
RADIO 

MONO 
TALENT 

T 
MOMENT 

MONO 
HK 

1. นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต      
2. นายนวมินทร ์ ประสพเนตร D,ED,EXC D,ED,EXC D,ED,EXC D,ED D,ED 

3. นายปฐมพงศ ์ สิรชยัรตัน ์ D,ED D,ED D,ED D,ED ED 

4. นายศิริ  เหลืองสวสัด์ิ D     

5. นายปรีชา  ลีละศิธร      

6. นายเกรียงศกัด์ิ  เธียรนกุลุ      

7. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร      

8. น.ส.เบญจวรรณ  รกัวงษ์ ED ED ED ED ED 

9. น.ส.สรญัญา  อมรรตันสชุาติ      
10. น.ส.เนตรพนิต  โพธารากลุ      
11. น.ส.ปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ ์      
12. นายธีรศกัด์ิ  ธาราวร      
13. น.ส.ทศันีย ์ ควรแถลง      

 

8. MONO MUSIC = บจก. โมโน มิวสิค (อยู่ระหว่างช าระบญัชี)   
9. MONO RADIO = บจก. โมโน เรดิโอ (หยดุด าเนินธุรกิจ) 
10. MONO TALENT =  บจก. โมโน ทาเลนท ์สตดูิโอ (อยู่ระหว่างช าระบญัชี) 
11. T MOMENT = บจก. ทีโมเมนต ์(อยู่ระหว่างช าระบญัชี)  

12. MONO HK = Mono Technology Hong Kong Limited (อยู่ระหว่างช าระบญัชี)  

  
 

หมายเหต ุ:  = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ED     = กรรมการบริหาร EXC = ผูบ้ริหาร 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
 

รายช่ือ 

บริษัททีเ่ก่ียวข้อง 

TTTI 3BB TV JASTEL JSTC JINET PA TTTBB PINVEST E29 IK 

1. นายพิชญ ์ โพธารามิก C C C C  C C C C C C 

 

1. TTTI =  บจก. ทริปเปิลที อินเทอรเ์น็ต 

2. 3BB TV = บจก. ทรี บีบี ทีวี 

3. JASTEL = บจก. จสัเทล เน็ทเวิรค์ 

4. JSTC = บจก. จสัมิน ซบัมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์

5. JINET = บจก. จสัมิน อินเตอรเ์นต 

6. PA = บจก. พรีเมียม แอสเซท  

7. TTTBB = บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด ์

8. PINVEST = บจก. พินเวสท ์คอรป์อเรชั่น 

9. E29 = บจก. เอนเตอเทนเมนท2์9 

10. IK = บจก. อินฟินิท คิทเช่น 

  

 
หมายเหต ุ:     C  =  ผูม้อี  านาจควบคมุ : บคุคลทีถื่อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหน่ึงเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 
 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อยมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ ( ณ 31 ธันวาคม 2564 ) 
 

รายช่ือ 
บริษัทย่อย1 

MONO BC MONO STREAMING 

1. นายนวมินทร ์ ประสพเนตร D,ED,EXC D,ED 
2. นายซงั โด  ลี - D,ED 
3. นายปฐมพงศ ์ สิรชยัรตัน ์ D,ED D,ED,EXC 
4. นายศิริ เหลืองสวสัด์ิ - D 
5. นายบรรณสิทธิ์ รกัวงษ์ D,EXC - 

 

 

MONO BC  =  บจก. โมโน บรอดคาซท ์

MONO STREAMING  =  บจก. โมโน สตรีมมิ่ง 
 

หมายเหต ุ: D = กรรมการ ED     = กรรมการบริหาร EXC = ผูบ้ริหาร 
1 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปี 2564 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
1. สินทรัพยถ์าวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดสินทรพัยถ์าวรของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์นิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ      

วันที ่31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 250.40 เป็นเจา้ของ บางส่วนติดภาระค ้าประกันเงินกู้ยืม   
ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 519 ลา้น
บาท 

บางส่วนติดภาระค า้ประกันสัญญาเช่า
ซือ้/ลีสซิ่งที่ท  าไวก้ับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 
3.26 ลา้นบาท 

2. อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคาร
และสินทรพัยเ์ช่า 

270.92 เป็นเจา้ของ / เชา่ซือ้ 

3. อปุกรณ ์เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องใชส้ านกังาน 

39.92 เป็นเจา้ของ / เชา่ซือ้ บางส่วนติดภาระค า้ประกนัสญัญาเชา่
ซือ้/ลีสซิ่งที่ท  าไวก้บับรษิัทลีสซิ่ง วงเงิน 
25.06  ลา้นบาท 

4. คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ 29.41 เป็นเจา้ของ / เชา่ซือ้ บางส่วนติดภาระค า้ประกันสัญญาเช่า
ซือ้/ลีสซิ่งที่ท  าไวก้ับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 
6.15  ลา้นบาท 

5. ยานพาหนะ 11.67 เป็นเจา้ของ / เชา่ซือ้ บางส่วนติดภาระค า้ประกันสัญญาเช่า
ซื ้อ/ลีสซิ่ งที่ท  าไว้กับสถาบันการเงิน 
วงเงิน 6.08 ลา้นบาท 

    รวม 602.32   
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2. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร ์เพลง และวิดีโอ รายละเอียดมีดงันี ้

รายการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ       

วันที ่31 ธันวาคม 2564 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดการตดัจ าหน่าย 

ลิขสิทธ์ิเว็บไซต ์ 2.37 ตดัจ าหน่ายตามอายกุารใหป้ระโยชน ์

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร ์เพลง และวดิีโอ 1,349.78 ตดัจ าหน่ายตามอายสุญัญา / ตามอายกุารใหป้ระโยชน ์

ลิขสิทธ์ิอ่ืน 310.42 ตดัจ าหน่ายตามอายสุญัญา / ตามอายกุารใหป้ระโยชน ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 16.79 ตดัจ าหน่ายตามอายสุญัญา / ตามอายกุารใหป้ระโยชน ์

เงินจา่ยล่วงหนา้และงานระหว่างผลิต 118.90  

    รวม 1,798.26  

 

3. สัญญาทีส่ าคัญของบริษัท 

3.1 สัญญาเช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยท าสัญญาเช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ โดยท าสัญญาเช่ากับบุคคลที่

เก่ียวขอ้งกนักบับรษิัท โดยมีรายละเอียดของสญัญาเช่า ดงันี ้

  คู่สัญญา สถานท่ีเช่า 
ระยะเวลาการเช่า พืน้ท่ี 

จ านวนปีท่ีเช่า วันเร่ิม วันสิน้สุด (ตร.ม.) 

1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จ ากดั  ชัน้ 4 หอ้ง 3 3 ปี 1-ก.ค.-62 30-มิ.ย.-65 11 

 

3.2 สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

1) สัญญากับบริษทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (ต่อมาบริษทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์
เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) โอนสิทธิรับเงนิให้แก่ บริษัท ไมโมเ่ทค จ ากัด) 

 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาใหบ้รกิารเสรมิ
ประเภท SMS WAP 
MMS และ VOICE 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกคา้
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ AIS  

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งนี ้หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใชไ้ดอ้ตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาใหบ้รกิาร SMS  บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short 
Message Service) ผ่ าน เครือข่ าย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ AIS 

เริ่ม 1 เมษายน 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งนี ้หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใชไ้ดอ้ตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 6 เดือน 
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2) สัญญากับบริษทั โทเทิล่ แอค๊เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาใหบ้รกิารขอ้มลู  
(Content Provider 
Access Agreement) 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกคา้
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ DTAC 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี 
ทั้งนี ้หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใชไ้ดอ้ตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาใหบ้รกิารขอ้มลู
ทางเสียงดว้ยโทรศพัท ์
(AUDIOTEXT) 

ใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ
ดีแทคโดยใชเ้ลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งนี ้หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใชไ้ดอ้ตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาใหบ้รกิาร SMS  บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short 
Message Service) ผ่ าน เครือข่ าย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ DTAC 

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งนี ้หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใชไ้ดอ้ตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

3) สัญญากับบริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาใหบ้รกิารขอ้มลู
ทางเสียงดว้ยโทรศพัท ์
(AUDIOTEXT) 

ใหบ้รกิารขอ้มลูดว้ยเสียงทางโทรศพัท์
ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ 
ทรูโดยใชเ้ลขหมาย 1900-xxx-xxx 

เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งนี ้หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใชไ้ดอ้ตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

สญัญาใหบ้รกิารขอ้มลู
ทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่ลูกคา้
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ True Move 

เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี 
ทั้งนี ้หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้
สญัญามีผลใชไ้ดอ้ตัโนมตัิต่อไปอีกทกุๆ 1 ปี 

 
 
 

3.3 สัญญาอื่นๆ 

1) สัญญาออกอากาศทวีดีิจติอล 
 

สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาใชบ้รกิาร

ช่องสญัญาณดาวเทยีมกบั 

บมจ. ไทยคม  

เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่าน

ด า ว เ ที ย มภาย ใต้ช่ อ ง สัญญาณ          

KU-Band, C-Band  

เริ่มวันที่ 11 กันยายน 2564 และสิน้สุดวันที่  

10 กันยายน 2565 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ

ไดต้ามความตกลงรว่มกนั  

สญัญาใชบ้รกิารรวม

สญัญาณ กบับจก. ทีซี บรอด

คาสติง้ 

เพื่อใชบ้รกิารรวมสญัญาณและบรกิาร

โครงข่ายโทรทศัน ์

เริ่มวันที่ 11 กันยายน 2564 และสิน้สุดวันที่  

10 กันยายน 2565 คู่สัญญาสามารถต่ออายุ

ไดต้ามความตกลงรว่มกนั  
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สัญญา รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

สญัญาเชา่ใชบ้รกิารโครงข่าย

โทรทศันป์ระเภทท่ีใชค้ลื่น

ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอลประเภทมาตรฐาน

ความคมชดัปกต ิ

บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบอัด 

รวมสัญญาณ และผสมสัญญาณ

โทรทศัน ์ตลอดจนแปลงความถ่ี และส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ที่บีบอัดแล้วไปยัง

สถานี เ ครื อข่ าย  เพื่ อ ให้สัญญาณ

โทรทศันส์ามารถออกอากาศไปยงัพืน้ท่ี

ต่างๆ ของประเทศไทย 

เริ่มวันที่  17 มกราคม 2557 และสิน้สุดวันที่ 

31 พฤษภาคม 2571 คู่สัญญาสามารถต่อ

อายไุดต้ามความตกลงรว่มกนั 

 

2) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
 

ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 
ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทศัน ์

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื ้นดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชดัปกติ ช่องรายการ 29 โมโน ทีวี  

เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 และสิน้สุดวันที่  
24 เมษายน 2572 

ใบอนญุาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์
ช่องโมโน ทเวนตีไ้นน ์พลัส
กับคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

เพื่ อ ให้บริ ก ารกระจายเ สียงหรือ
โทรทศันช์่องรายการโมโน ทเวนตีไ้นน ์
พลสั (MONO29 Plus) 

เริ่มวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 และสิน้สดุวนัท่ี  
24 มีนาคม 2574 
 

  

ใบอนญุาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์
ช่องโมโน 29 มวิสิค สเตชั่นกบั
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กจิการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เพื่ อ ให้บริ ก ารกระจายเ สียงหรือ
โทรทัศน์ช่องรายการโมโน 29 มิวสิค 
สเตชั่น (MONO29 Music Station) 

เริ่มวนัท่ี 28 ตลุาคม 2564 และสิน้สดุวนัท่ี  
27 ตลุาคม 2566 

ใบอนญุาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์
ช่องรชั สตอรี่ส ์กบั
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กจิการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เพื่ อ ให้บริ ก ารกระจายเ สียงหรือ
โทรทศันช์่องรายการรชั สตอรี่ส ์(Rush 
Stories) 

เริ่มวนัท่ี 28 ตลุาคม 2564 และสิน้สดุวนัท่ี  
27 ตลุาคม 2566 
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ใบอนุญาต รายละเอียดบริการ ระยะเวลาสัญญา 

ใบอนญุาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์
ช่องอลวัร ์ชาแนล กบั
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กจิการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

เพื่ อ ให้บริ ก ารกระจายเ สียงหรือ
โทรทัศน์ช่องรายการอลัวร์ ชาแนล 
(A’lure Channel) 

เริ่มวนัท่ี 28 ตลุาคม 2564 และสิน้สดุวนัท่ี  
27 ตลุาคม 2566 

3) สัญญากรมธรรมป์ระกันภัยทรัพยส์ิน 
 

ประเภท
กรมธรรม ์

บริษัท
ประกัน 

ทรัพยส์ินทีเ่อาประกันภัย 
ทุนประกนั 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผู้เอา
ประกันภัย 

กรมธรรม์
ประกนั
ความเส่ียง
ภยัทรพัยสิ์น 

บมจ.ทิพย
ประกนัภยั 

1. ส่ิงปลกูสรา้งตวัอาคาร Studio (ไม่รวม
รากฐาน), ส่วนปรบัปรุงอาคาร, สนาม
กีฬา ,  อาคารสตูดิ โอ  และระบบ
สาธารณปูโภคต่างๆ  

2. เฟอรน์ิเจอร ์ส่วนต่อเติมต่างๆ อปุกรณ์
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง ใ ช้  ส า นั ก ง า น 
เครื ่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (SERVER) คอมพิวเตอรพ์รอ้ม
อุปกรณ ์รวมถึงทรพัยสิ์นอื่นๆทุกชนิด
ที่เป็นของผูเ้อาประกันภัยที่ใชส้  าหรบั
ประกอบกิจการ 
- พืน้ท่ีเช่าชัน้ 31 อาคารจสัมินฯ 
- พืน้ท่ีเช่าอาคารชดุนารติะ 
- SERVER  ที่   JASTEL อาคารจัสมินฯ 
ชัน้ 5, 6, 8  
- ไทยคม 
- หอ้งเก็บของอาคารจสัมินฯ  
ชัน้ P4 เลขที่ 03 

320.02 31 มี.ค. 2564 -
31 มี.ค. 2565 

บมจ.โมโน 
เน็กซ ์จ ากดั 

และ/หรือ บรษิัท
ในเครือ 

4. นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ย 

บรษิัทฯ มีการลงทนุในบรษิัทย่อย เพื่อสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และเพื่อประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องหรือเป็น
ประโยชนก์บัธุรกิจของบรษิัทฯ โดยมีการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารที่มีประสบการณท์ี่เหมาะสมกบับรษิัทย่อยแต่ละแหง่
เพื่อท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพและรกัษาผลประโยชนข์องผู้ถือหุน้ 
และก าหนดใหต้อ้งมีการประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย ไตรมาสละครัง้ และการประชมุผูถื้อหุน้ปีละ 1 ครัง้ 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

ในรอบปีบญัชี 2564 บรษิัทไม่มีรายการประเมินราคาทรพัยสิ์นของบรษิัท 
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เอกสารแนบ 5 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 

บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท  

เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ส่งเสรมิใหธุ้รกิจมีธรรมาภิบาลท่ีดี มีการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ทั้งนี ้นโยบายต่างๆของบริษัท ไดเ้ปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษัท 

และบนอินทราเน็ตภายในบรษิัท เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย เขา้ถึงไดส้ะดวก  

รายละเอียดที่เก่ียวกับนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท นโยบาย และแนวปฏิบัติที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบับรษิัท แสดงไวใ้น https://www.mono.co.th/th/corporate-governance-th/ 

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัท แสดงไวใ้นหวัขอ้ 7 โครงสรา้งการก ากบัดแูล

กิจการ และขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย 

https://www.mono.co.th/th/corporate-governance-th/
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 

จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิดา้นบญัชี การเงิน และการบรหิารองคก์ร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการ

เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม / 

จ านวนการจัดประชุม (คร้ัง) 
ร้อยละ 

1. นายปรีชา ลีละศิธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 100 

2. นายเกรียงศกัด์ิ เธียรนกุลุ กรรมการตรวจสอบ 6/6 100 

3. นายเจริญ แสงวิชยัภทัร กรรมการตรวจสอบ  6/6 100 
 

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกลู หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดขอบเขต หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิัท และตามระเบียบบรษิัท  สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง กับกฎบตัรและแนวปฏิบตัิที่ดี เป็นประจ าทุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มี

การประชมุ  จ านวน 6 ครัง้ รว่มกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน  รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย รวมถึงการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 

สรุปสาระส าคัญในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อน

น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ โดยสอบถามและรบัฟังความคิดเห็นจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชี เรื่องความถกูตอ้ง 

ครบถว้น เชื่อถือไดข้องงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่า งบการเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกตอ้ง ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

2. พิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์โดยเปิดเผยรายการ

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งผูส้อบบญัชี

มีความเห็นว่ารายการคา้และรายการระหว่างกนัที่ส  าคญักบับริษัทที่เก่ียวขอ้งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ครบถว้นแลว้ และมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี ว่ารายการดงักล่าวไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งและเป็นไป

เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ

ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอรรั์ปชั่น รว่มกบัผูส้อบบญัชีและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส โดยพิจารณา

ผลการตรวจสอบ รบัฟังค าชีแ้จง ขอ้ตรวจพบ ความเห็น และขอ้เสนอแนะของผูท้ี่รับผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ และไม่มี

ข้อจ ากัดในการไดร้ับข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงคก์ารด าเนินงาน และ

ค านึงถึงการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร พิจารณาใหม้ีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและประหยัด มีการดูแลรกัษา

ทรพัยสิ์นท่ีเหมาะสม และมีแนวทางการป้องกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทาง

ของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเส่ียงมีความ

เพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั  นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ป็นสมาชิกโครงการ

แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เป็นสมยัที่ 2 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

กับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบขอ้ก าหนดของบริษัท ทั้งนีจ้ากการรายงานของผูต้รวจสอบ

ภายใน ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการ

ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

5. สอบทานให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนนโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงดูแลการปฏิบตัิที่ดีต่อลกูคา้ คู่คา้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม  นอกจากนี ้ได้

ท าการประเมินการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจ าทกุปี 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส 

ใหข้อ้แนะน าและติดตามการแกไ้ขในประเด็นท่ีมีนยัส าคญั เพื่อก่อใหเ้กิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ป้องกนัทจุรติคอรร์ปัชนั 

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ปรบัปรุงกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และ

เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจ าปีในการจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผูต้รวจสอบ

ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซ่ึงมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระ และระดบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยใหค้วาม

เห็นชอบในการแต่งตัง้ นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย 

จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 อีกวาระหนึ่ง   โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบญัชี
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ของบรษิัท จ านวนเงินไม่เกิน  1,300,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยประจ าปี 

2565 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน  3,520,000 บาท 
 

            คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามส าคญักับการก ากับดแูลกิจการที่ดี ใหม้ีการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม

กับการด าเนินธุรกิจ   การค านึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้   เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงาน

ทางการเงินมีความถกูตอ้งเชื่อถือได ้รวมทัง้ใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ           
                                                                          

      

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  
 

 

 

 ( นายปรีชา ลีละศิธร ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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