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ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
ให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงธุรกิจจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ และธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์สินค้าทางสถานีโทรทศัน์ทัง้ระบบผ่านดาวเทียม (Satel l i te)  ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัท และ
ระบบดิจิตอล ท่ีบริษัทฯ ซือ้เวลาจากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556  
โดยนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ (หรือ จกัรพงษ์ สธีุสถาพร) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ากบั 1,000,000 บาท แบง่เป็น 
หุ้นสามญัจํานวน 1 0 , 0 0 0 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 0 0 บาท ปัจจบุนับริษัทฯ มีนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ และครอบครัว 
เป็นทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 12 มีนาคม 2561 ถือหุ้นร้อยละ 71.85 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว) และเป็นผู้บริหารของ 

บริษัทฯ  
ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ดําเนินการเร่ิมแรก คือ ธุรกิจจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น สินค้าดีวีดีชุด (Box set)  

เสือ้ยิม้ให้พ่อ นํา้ด่ืมตราภัทรพฒัน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภณัฑ์ภายใต้สิทธ์ิของบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากัด  
(“JKN Landmark”) (เดิมชื่อ บริษัท เอสทีจี มลัติมีเดีย จํากดั) ซึง่เป็นบริษัทท่ีนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ และครอบครัว 
สธีุสถาพร (ครอบครัวนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ) เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นทัง้จํานวน JKN Landmark เคยประกอบธุรกิจ
ให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ เช่น การให้เช่าอาคารสํานักงาน ในปี 2557 และเน่ืองจากนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิและครอบครัว
เล็งเห็นว่าธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีดําเนินการภายใต้ JKN Landmark มีโอกาสเติบโตสงู เน่ืองจาก
เป็นช่วงท่ีอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครัง้สําคัญ คือ รัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ  
ร่วมประมลูใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรองรับการเติบโตและขยายในธุรกิจ
ให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ นายจกัรพงษ์และครอบครัวสธีุสถาพรจงึดําเนินการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของ JKN 
Landmark ให้กบับริษัทฯ เพ่ือดําเนินธุรกิจ ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นมา  

ภายหลงับริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ บริษัทฯ มีการลงทนุซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์หลากหลายขึน้ อาทิเช่น ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทซีรีย์ การ์ตนู ภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น เพ่ือรองรับการเติบโต
ของความต้องการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ทกุระบบ ผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
ผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video On Demand หรือ VOD) ผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบ 
โฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) อาทิเช่น ดีวีดี (DVD) และบลเูรย์ (Blu-ray) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ 
ให้บริการและจําหน่ายเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีซือ้และนําเข้าจากเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรงทัง้จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
ในต่างประเทศ อาทิเช่น เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และบริษัทในประเทศท่ีได้รับสิทธ์ิจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ 

นอกจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากธุรกิจ
ให้บริการและจําหน่ายเวลาทางสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นเวลาท่ีบริษัทฯ ซือ้จากเจ้าของสถานีโทรทัศน์โดยตรง 
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นอกจากธุรกิจของบริษัทฯ ตามระบขุ้างต้น  บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัท ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นทัง้จํานวน และประกอบธุรกิจ 
ดงันี ้บริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท ดําเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือประชาสมัพนัธ์และโฆษณาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์- 

 

ทางสถานีโทรทศัน์ ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ช่องรายการ JKN Dramax และ 2) ธุรกิจตวัแทนจําหน่ายเวลาโฆษณา
ของสถานีโทรทศัน์ให้กบักลุ่มบริษัท และ 2 บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจช่องสถานีโทรทศัน์ข่าว และ 2) ธุรกิจ
สถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล/นิติบคุคล 

 

1.1 วสัิยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
เป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมการจดัจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของประเทศไทยสู่สากล และนําเข้าคอนเทนต์ชัน้นําจาก

ตา่งประเทศ 
พนัธกจิ (Mission) 
1. เป็นผู้ นําด้านการนําเข้าคอนเทนต์แบรนด์คณุภาพระดบัโลกมาสู่ประเทศไทย และประเทศกลุ่ม CLMV 

2. เป็นผู้ นําด้านการพฒันาคอนเทนต์ไทย ให้เผยแพร่และจดัจําหน่ายสูส่ากล 

3. เป็นผู้ นําในการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ประชาชนด้านการใช้ชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นหน้าต่างโลกของ
คนไทย ผ่านเร่ืองราวทัง้สาระและบนัเทิงเพือ่ให้ทกุคนได้เห็นโลกกว้างและสร้างวิสยัทศัน์ 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ  
1.  เป็นผู้ นําด้านการนําเข้า และจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ระดบัโลกในประเทศไทย 

2.  เป็นตวัแทนในการเผยแพร่คอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพภายในประเทศไปสูร่ะดบัสากล 

3.  สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมวฒันธรรมท่ีดีผ่านคอนเทนต์ระดบัโลก 
กลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ  
เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยทุธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 
1.  กลยทุธ์ด้านราคา โดยเป็นผู้ขายส่ง (Wholesaler) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําเร็จรูปชัน้นําซึง่ซือ้และนําเข้าจากเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิหรือผู้ ได้รับสิทธ์ิโดยตรง ให้กบัผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ทัง้ระบบดิจิตอลและระบบผ่านดาวเทียม รวมถึงบริษัท
ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่น ดีวีดี บลูเรย์ หรือโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) และวิดีโอ  
ออนดีมานด์ (Video on Demand หรือ VOD) 

2. กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยเป็นบริษัทนําเข้าและจําหน่ายคอนเทนต์สําเร็จรูปท่ีมีความหลากหลาย ทันต่อ
กระแสนิยม และเหมาะกบัผู้ชมทกุเพศ ทกุวยั  

3. กลยุทธ์ด้านการจําหน่าย โดยการเป็นบริษัทท่ีได้รับสิทธ์ิจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีครอบคลมุช่องทางการ

เผยแพร่ทัง้ 7 ช่องทาง ได้แก่ (1) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล (DTT : 
Digital Terrestrial TV) (2) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม 
(Cable & Satellite) (3) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบโฮมเอน็เตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) เช่น แผ่น 

DVD หรือ Blu-ray (4) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ทางระบบช่องสญัญาณทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด์ 

(VOD : Video On Demand) (5) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคอนเทนต์ 
(Merchandise) (6) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) เช่น หนงัสือพิมพ์ แมกกาซีน และพ๊อคเก็ต
บคุส์ (Pocket Book) และ (7) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจําทาง รถไฟ เรือ 
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และเคร่ืองบิน ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจําหน่ายแล้วทัง้หมด 5 ช่องทาง คือ (1) DTT (2) Cable & Satellite (3) Home 
Entertainment (4) VOD (5) Merchandise 
 
 
 
1.2 ประวัตคิวามเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพฒันาการที่สาํคัญ  

ปี 2556  จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอสทีจีซีพี จํากัด” ด้วยทุน 
จดทะเบียนเร่ิมต้น เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท 

 ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอสทีจี มลัติมีเดีย จํากัด (ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค 
จํากัด หรือ JKN Landmark) ในการบริหารและจดัการเผยแพร่ สารคดี “My King ในหลวงของเรา”  
ซึ่งเป็นสารคดีท่ีจัดทําขึน้เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาของ 
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสารคดีดังกล่าวเป็นการทําร่วมกับ National 
Geographic ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ได้รับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการบริหารและจดัการจําหน่ายเสือ้ “ยิม้ให้พ่อ” ซึ่งเป็นเสือ้ 
ตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ท่ี JKN Landmark ซือ้จากมลูนิธิ
ชยัพฒันา 

 ได้รับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการดแูลการจดัจําหน่ายนํา้ดื่มตรา “ภัทรพฒัน์” ซึ่งเป็น 
ตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้จากการจําหน่าย  
JKN Landmark นําเข้าสมทบโครงการสร้างความรู้และส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนโครงการ
พระราชดําริ  

 วนัท่ี 13 ตลุาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวลั “Best Packaging” จาก National Geographic จาก
ภาพยนตร์สารคดี “My King” ในงาน MIPCOM ณ ประเทศฝร่ังเศส 

 27 พฤศจิกายน 2556 ได้รับพระบรมราชานญุาตให้เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดี “The People’s King  
ในหลวงในดวงใจ” ร่วมกบั History Channel  

 วนัท่ี 9 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 5/2556 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 40,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมเพือ่นํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ  

ปี 2557  วนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ เปล่ียนช่ือจาก “บริษัท เอสทีจีซีพี จํากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น  
ลิฟว่ิง จํากดั” 

 เดือนมีนาคม 2557 ร่วมกบักระทรวงการคลงั และ National Geographic ผลิตและจําหน่ายภาพยนตร์
สารคดี พร้อมเหรียญกษาปณ์ชดุ “พทุธามหากษัตริย์” 

 วนัท่ี 2 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากดั” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบ
ธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมให้กบับคุคล คณะบคุคลและนิติบคุคล ด้วยทนุจดทะเบียนเท่ากบั 1,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ปัจจบุนับริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากดั อยู่ระหว่างศกึษาความ
เป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจดงักลา่ว 
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 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 9/2557 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
5,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 950,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมเพือ่นํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ  

 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนช่ือจาก “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิงจํากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น   
โกลบอล มีเดีย จํากดั”  

 วนัท่ี 22 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ “บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จํากดั” โดย
เป็นการซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเข้าถือหุ้นในสดัส่วน
ร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จํากดั ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนของบริษัท เจเค
เอ็น บรอดคาสท์ จํากัด เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท 

 บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยท่ีตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจ
ตัวแทนจําหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียมของกลุ่มบริษัท  และ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลซึ่งกลุ่มบริษัทซือ้มาจากทางสถานีระบบดิจิตอล ทัง้นี ้ บริษัท เจเคเอ็น 
บรอดคาสท์ จํากดั เร่ิมประกอบธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยเป็นตวัแทนจําหน่ายเวลาโฆษณาของ
ช่องรายการ “JKN Dramax” ซึง่เป็นชอ่งรายการของกลุ่มบริษัท 

 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21/2557 มีมติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
100,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,000,000 หุ้ น  
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมเพือ่นํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ  

 วนัท่ี 25 กนัยายน 2557  

 เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เจเคเอน็ ทราเวล จํากดั จากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของ
บริษัทฯ  ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
เจเคเอน็ ทราเวล จํากดั 

 เข้าลงทุนในหุ้ นสามัญของ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด”โดยเป็นการซือ้หุ้ นจากผู้ ถือหุ้ นเดิม  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ  ภายหลงัการซือ้หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากดัทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอน็ 
แชนแนล จํากัด เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้  
หุ้นละ 100 บาท  

 บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม โดยการเช่า
สถานีโทรทศัน์ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ก่อนจะขออนญุาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ท่ีไม่มี
โครงขา่ยเป็นของตวัเอง ชอ่งรายการ “JKN Dramax” ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559  

 เข้าลงทนุใน “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จํากดั” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจช่องสถานีโทรทศัน์
ประเภทข่าว ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 6/2557 มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 
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จํากัด จาก 1,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 990,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
บริษัทฯ  

 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2557 ได้รับพระราชานญุาตเชิญพระฉายาลกัษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ จดัทําสาร
คดีชดุ My Queen – พระราชินีของเรา ความยาว 120 นาที เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ดาวเทียม และ
พระพระราชานญุาตจดัทําเป็นหนงัสือประกอบดีวีดีสารคดีร่วมกบัเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก สหรัฐอเมริกา 

 วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาต จดัทําสารคดีชดุ “King Bhumibol of 
Thailand : The People’s King – ในหลวงในดวงใจ” ความยาว 60 นาที  

ปี 2558  วันท่ี 27 มกราคม 2558 ได้รับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน
พระราชานุญาตทําสําเนาวีดิทัศน์พระราชประวติัและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ไปจัดทําสารคดี ชุด 
“My Princess – สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ เจ้าหญิงของเรา” โดยนําเนือ้หาของสารคดีดงักล่าว
จดัพิมพ์เป็นหนงัสือ แผ่นดีวีดี และเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ทัง้ในและต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของ National Geographic  

 ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ขายหุ้นท่ีถืออยู่สว่นหนึง่ให้แก่ บริษัท มีเดีย คิงส์ จํากดั ซึง่ทําให้ บริษัท มีเดีย คิงส์ 
จํากดั เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัท มีเดีย คิงส์ 
จํากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ 

 วันท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด  
จากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งเดิมนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ มีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทดังกล่าว  ภายหลังการเข้าซือ้หุ้ น บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน 
จดทะเบียนของบริษัท เจเคเอน็ บรอดคาสท์ จํากดั 

 วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เปล่ียนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ 
จํากดั” 

 วนัท่ี 11 ธันวาคม 2558 เปล่ียนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จํากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ 
จํากดั” 

ปี 2559  วนัท่ี 15 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุติัท่ีสําคญั ดงันี ้
1) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จํากดั (มหาชน)” 
2)  อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้จากหุ้ นละ 100 บาท เป็นหุ้ นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ  

มีจํานวนหุ้นสามญัจาก 2,000,000 หุ้น เป็น 400,000,000 หุ้น 
3)  อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 257,500,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ 

เพ่ิมทุนจํานวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ทําให้ 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้เป็น 257,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 515,000,000 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติออกหุ้ นกู้  (Bond)  
ครัง้ท่ี 1/2559 จํานวน 2 ชดุ มลูค่ารวม 400 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี หุ้นกู้ดงักล่าว
เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีอายุ 2 ปี การออกหุ้นกู้
ดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน และคืนเงินกู้ ระยะสัน้ให้กบัสถาบนัการเงิน เป็นหลกั 
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 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน กลต.) 
ได้มีมติอนุมติัในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ท่ี 1/2559 จํานวน 2 ชดุ มลูค่ารวม 400 ล้าน
บาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มี
ประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีอาย ุ2 ปี โดยเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุราย
ใหญ่ 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจาก National Broadcasting Company Universal (NBC) 
เพ่ือผลิตและเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซี (CNBC) ในรูปแบบภาษาไทย  
โดยรายการท่ีได้รับสิทธ์ิเป็นผู้ผลิตและออกอากาศ อาทิเช่น รายการข่าวประจําวนั รายการข่าวเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เปลี่ยนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ จํากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ 
จํากดั” 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เปล่ียนช่ือ “บริษัท เจเคเอน็ บรอดคาสท์ จํากดั” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี 
จํากดั” 

 วนัท่ี 5 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ 22 ช่องสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย เพ่ือออกอากาศ 
สารคดีชุด “My King ในหลวงของเรา... ความสขุ ความทรงจํา นิรันดร” ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีท่ี
ถ่ายทอดพระราชประวติั และโครงการต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช เพื่อ
เป็นการถวายความอาลยัต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ 

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับพระราชานญุาตจดัทําสารคดี “My King ในหลวงของเรา...ความสขุ 
ความทรงจํานิรันดร” ซึง่เป็นสารคดีท่ีจดัทําขึน้เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระราชประวติัขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช  

ปี 2560  วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 มีมติอนมุติัท่ีสําคญั ดงันี ้
1) อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจํานวน 257,500,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

115,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพ่ือตัดหุ้ นเพ่ิมทุนท่ียังไม่ได้จําหน่ายออกจาก 
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

2)  อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ 
เพ่ิมทุนจํานวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ทําให้ 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเพ่ิมขึน้เป็น 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 540,000,000 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 วนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 มีมติอนมุติัท่ีสําคญั ดงันี ้
1) อนมุติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นไม่

เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
2) อนมุติัการออกหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ท่ี 1/2560 มลูค่ารวม 210 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.75 

ตอ่ปี หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้นของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็น
หลกัประกนั มีคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์เป็นผู้ คํา้ประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีอาย ุ1 ปี 6 เดือน  
การออกหุ้นกู้ ดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือบริหารจดัการและชําระภาษีค้างจ่ายแก่สรรพากร และลด
ภาระเบีย้ปรับเงินเพ่ิมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 วนัท่ี 20 มิถนุายน.2560 สํานกังาน กลต. อนมุติัในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ท่ี 1/2560 
มลูค่ารวม 210 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ 
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ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้นของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลกัประกนั มีคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิเป็นผู้
คํา้ประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีอาย ุ1 ปี 6 เดือน 

 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกบั History Channel ในการเผยแพร่สารคดีชดุ “The Peoples’ 
Queen – พระราชินีในดวงใจ ซึ่งเป็นสารคดีท่ีถ่ายทอดพระราชประวตัิ และพระจริยวตัรอนังดงามของ
พระองค์ เพือ่เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับหนงัสือแจ้งการมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วนสําหรับการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก
จากสํานกังาน กลต.  

 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ช่ือย่อ “JKN” เข้าทําการซือ้ขายวนัแรกในตลาด
หลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ (mai)  

 

 

 

1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ   

 แผนภาพแสดงโครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ  และสัดส่วนการถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เจเคเอน็ แชนเนล จาํกัด 
ทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท 

ธุรกิจให้บริการขายชว่งเวลาโฆษณา
ผา่นสถานีโทรทศัน์ระบบผ่าน
ดาวเทียมชอ่ง “JKN DRAMAX” 

บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จาํกัด 
ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
อยู่ระหวา่งศกึษาธุรกิจ

สถานีโทรทศัน์ข่าวชอ่ง CNBC 
Thailand 

บริษัท เจเคเอน็ โนว์เลดจ์ จาํกัด 
ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

อยู่ระหวา่งศกึษาธุรกิจสถาบนั
ฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล / 

นิตบิคุคล 

บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จาํกัด 
ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

ธรุกิจตวัแทนจําหนา่ยเวลาโฆษณา
ของสถานีโทรทศัน์ 

99.99 99.99 99.9999.99

 
 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 270.00 ล้านบาท 
ทนุชําระแล้ว 270.00 ล้านบาท 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท 

ธรุกิจให้บริการและจําหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ ธรุกิจจําหน่ายเวลาเพ่ือการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์ผา่นทางสถานีโทรทศัน์ และธรุกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์ 
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รายละเอยีดบริษัทย่อยของบริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) สรุปดงันี ้
 
บริษัท เจเคเอน็ แชนเนล จาํกัด  

วนัท่ีก่อตัง้ : 6 กนัยายน 2556 

ท่ีตัง้สํานกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ใหบ้รกิารขายช่วงเวลาโฆษณาผ่านสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม ช่องรายการ
เจเคเอน็ ดราแม็กซ์ (“JKN Dramax”) 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 100,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจัก รพ ง ษ์  จั ก ร า จุฑ า ธิ บ ด์ิ  แล ะน า งส า ว พิม พ์ อุ ม า  จั ก ร า จุฑา ธิ บดิ์  
เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจํานวน 999,998 หุ้ น คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน และมีกรรมการบริษัทร่วมกนักบับริษัทฯ ได้แก่ นาย
จกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ 

 
บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จาํกัด 

วนัท่ีก่อตัง้ : 5 มีนาคม 2557 

ท่ีตัง้สํานกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอน็ แกลลอร่ี ศาลายา ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจตวัแทนจําหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีช่องรายการ  
“JKN Dramax” และสถานีช่องอ่ืนๆ ภายใต้สิทธิในการจําหน่ายของกลุ่มบริษัท 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิ เป็นกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นจํานวน 99,998 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกบับริษัทฯ ได้แก่ นายจกัรพงษ์ 
จกัราจฑุาธิบด์ิ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 
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บริษัท เจเคเอน็ โนว์เลดจ์ จาํกัด 

วนัท่ีก่อตัง้ : 2 เมษายน 2557 

ท่ีตัง้สํานกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อยู่ระหวา่งศกึษาธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล / นิติบคุคล 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบด์ิเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นจํานวน 99,998 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกบับริษัทฯ ได้แก่ นายจกัรพงษ์ 
จกัราจฑุาธิบด์ิ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 
 
บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จาํกัด 

วนัท่ีก่อตัง้ : 23 มิถนุายน 2557 

ท่ีตัง้สํานกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อยู่ระหวา่งศกึษาธุรกิจชอ่งสถานีโทรทศัน์ข่าวช่อง CNBC Thailand 

ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว : 1,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์เป็นกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจํานวน 999,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกบับริษัทฯ  ได้แก่ นายจกัรพงษ์ 
จกัราจฑุาธิบด์ิ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 
 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีซือ้และนําเข้าจากทัง้ในและต่างประเทศ และดําเนินงานโดยบริษัทฯ (2) ธุรกิจให้บริการเวลา 
เพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์สินค้าทางสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ของบริษัทย่อย  
(บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด) และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลซึ่งซือ้จากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดําเนินงานโดย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (3) ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ อาทิเช่น สินค้าประเภท Home Entertainment (DVD, Blu-ray)
ดําเนินงานโดยบริษัทฯ  

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกัตามลกัษณะธุรกิจ ได้ดงันี ้1) รายได้ค่าสิทธ์ิ ซึง่เป็นรายได้
จากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 2) รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้จากธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์สินค้าทางโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียมและระบบดิจิตอล และ 3) รายได้จากการขาย เป็นรายได้
จากธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทปี  2558 - 2560 มีดงันี ้

ประเภทรายได้ ดาํเนินการโดย 
งบการเงนิรวมสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่สิทธ์ิ1 บริษัทฯ 373.57 81.70 723.90 85.53 1,070.71 92.66 

รายได้จากการให้บริการ 2 บริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย 

82.49 18.04 79.23 9.36 64.41 5.57 

รายได้จากการขาย3 บริษัทฯ 0.05 0.01 38.56 4.56 18.64 1.61 

รวมรายได้ขายและบริการ  456.11 99.75 841.69 99.45 1,153.76 99.84 

รายได้อ่ืน  1.12 0.25 4.68 0.55 1.82 0.16 

รวมรายได้  457.23 100.00 846.37 100.00 1,155.58 100.00 
 

หมายเหต ุ 1 รายได้ค่าสิทธ์ิเป็นรายได้จากการให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ เกิดขึน้ในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน)  
 2 รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้จากการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม ช่อง 

JKN DRAMAX และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซึ่งบริษัทฯ ซือ้จากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล รายได้จากการให้บริการเป็นรายได้จาก
การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 3 รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ เช่น ผลิตภณัฑ์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment Product) 
DVD Blu-ray และสนิค้า Box set เป็นต้น 

 4 รายได้อ่ืน ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้เงินฝาก กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายได้อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับธุรกิจนําเข้าและจําหน่าย 
คอนเทนต์ การให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และการขายผลติภณัฑ์ 

 

จากโครงสร้างรายได้ รายได้ค่าสิทธ์ิถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 82 – 93 

ของรายได้รวมในแต่ละงวด และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทาง ดงันัน้ โครงสร้าง

รายได้คา่สิทธ์ิสามารถแบง่ตามช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ท่ีให้แก่ลกูค้า ดงันี ้
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ช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ 
งบการเงนิรวมสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ให้สทิธ์ิเผยแพร่เพยีงหน่ึงช่องทาง       

Cabsat 4.54 1.22 57.95 8.01 268.72 25.10 

Home 39.24 10.50 233.82 32.30 178.54 16.68 

DTT 119.74 32.05 127.99 17.68 351.34 32.81 

 VOD - - 7.99 1.10 32.60 3.04 

รวม 163.52 43.77 427.75 59.09 831.20 77.63 

ให้สทิธ์ิเผยแพร่มากกว่าหน่ึงช่องทาง       

DTT / Cabsat 84.10 22.51 265.50 36.68 104.68 9.78 

DTT / VOD 32.85 8.79 - - - - 

Cabsat / Home -  25.65 3.54 - - 

Cabsat / VOD 45.10 12.08 - - - - 

Home / VOD 48.00 12.85 5.00 0.69 133.33 12.45 

DTT / Cabsat / VOD - - - - 1.50 0.14 

รวม 210.05 56.23 296.15 40.91 239.51 22.37 

รวมรายได้ 373.57 100.00 723.90 100.00 1,070.71 100.00 
หมายเหต:ุ  ความหมายของอกัษรย่อเก่ียวกบัช่องทางการเผยแพร่ 

  DTT หมายถงึ สถานโีทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
  Cabsat หมายถงึ สถานโีทรทศัน์ระบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม 
  Home หมายถงึ ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เช่น แผ่น DVD, Blu-ray 
  VOD หมายถงึ ระบบช่องสญัญาณทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบวิดีโอออนดีมานด์ 
 

2.1 ลักษณะผลติภณัฑ์และการให้บริการ  
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี 3 ธุรกิจ ซึง่แต่ละธุรกิจสามารถแบง่สายผลิตภณัฑ์และการให้บริการได้ดงันี ้
2.1.1 ธุรกจิให้บริการและจาํหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ คือ การจําหน่ายสิทธ์ิในคอนเทนต์ เช่น คอนเทนต์ซีรีย์ ละคร 

ภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น ให้กบัผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการเผยแพร่คอนเทนต์ (Business to Business – B2B) เช่น 
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ทัง้ระบบดิจิตอล และระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ Home 
Entertainment และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจ VOD ซึ่งบริษัทเหล่านีจ้ะนําคอนเทนต์ของบริษัทไปเผยแพร่ หรือออกอากาศ
ให้กับผู้ชมคอนเทนต์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทัง้ทางช่องโทรทศัน์ DVD Blu-ray และOnline เป็นต้น และในการให้สิทธ์ิแก่
ลูกค้าเป็นการให้สิทธ์ิเพ่ือเผยแพร่ได้หลายช่องทาง เช่น การให้สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แก่ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ ให้เผยแพร่ได้ทัง้ทางสถานีโทรทัศน์ของตนเอง และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ของสถานี เป็นต้น อีกทัง้ 
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีจําหน่ายเป็นแบบสําเร็จรูป คือ ผ่านการแปลและพากย์เสียงเป็นภาษาไทย โดยลูกค้าสามารถนําไป
ออกอากาศได้ทนัที ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นธุรกิจท่ีดําเนินงานโดยบริษัทฯ  
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจําหน่ายเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นการซือ้และนําเข้าจากบริษัทผู้ผลิต
คอนเทนต์จากต่างประเทศ และบริษัทท่ีได้รับสิทธ์ิในประเทศ และลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีเลือกซือ้ บริษัทฯ มุ่งเน้นคัดเลือก
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีตรงกับความนิยม และจริตของผู้ ชมในประเทศไทย ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีให้บริการและจําหน่ายใน
ปัจจบุนัของบริษัทฯ แบ่งเป็น 8 กลุ่มตามลกัษณะรายการ รวมถึงเนือ้หาและแหล่งท่ีมาของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Originals) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม JKN Originals เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียว โดยปัจจบุันประกอบด้วยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
พระบรมวงศานวุงศ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตจากสํานกัพระราชวงัในการจดัทําร่วมกบั เนชัน่แนล  
จีโอกราฟฟิค (National Geographic) อาทิเช่น สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (My Queen – พระราชินีของเรา) และสารคดีเพ่ือเผยแพร่
พระราชประวติั พระราชกรณียกิจและรําลึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
(My King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจํา นิรันดร)  

ตวัอย่างลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ JKN Originals 
 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

 
2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Asian Fantasy เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

ประเภทซีรีย์ ละคร และภาพยนตร์ จากประเทศในภมิูภาคเอเชีย อาทิเช่น ประเทศเกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลลิปปินส์ จีน เป็นต้น 
ลิขสิทธ์ิกลุ่มนีเ้ป็นหนึ่งในกลุ่มลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีความต้องการจากลกูค้ามากท่ีสดุ ลิขสิทธ์ิกลุ่ม Asian Fantasy ของ
บริษัทฯ ท่ีจําหน่ายให้แก่ลกูค้า และเป็นท่ีรู้จกัของผู้ชมคอนเทนต์ในประเทศ เช่น ซีรีย์อินเดียเร่ืองหนมุาน สงครามมหาเทพ 
และสีดาราม ศึกรักมหาลงกา (Siya Ke Ram) (ออกอากาศทางช่อง 8 และจําหน่ายในรูปแบบ DVD ภายใต้แบรนด์ 
Boomerang) ซีรีย์อินเดียเร่ืองอโศกมหาราช (Ashoka) (ออกอากาศทางช่อง 3 Family และจําหน่ายในรูปแบบ DVD ภายใต้
แบรนด์ Boomerang) ซีรีย์อินเดียเร่ืองนาคิน (ออกอากาศทางช่อง 3 HD) ซีรีย์อินเดียเร่ืองพระศิวะมหาเทพ (Devon Ke 
Dev Mahadev) (ออกอากาศทางช่อง Bright TV และจําหน่ายในรูปแบบ DVD ภายใต้แบรนด์ Boomerang) ซีรีย์จีนเร่ือง 
ฉู่ฮัน่ ศกึชิงบลัลงัก์สะท้านปฐพี (King's war) (ออกอากาศทางช่องTrue4U) ซีรีย์เกาหลีเร่ืองจมูง มหาบรุุษกู้บลัลงัก์ รวมถึง 
ซีรีย์เกาหลีเร่ืองทงอี จอมนางคูบ่ลัลงัก์ และมยูลุ มหาบรุุษพิชิตแผ่นดิน (ออกอากาศทางช่อง 3 Family) และ ซีรีย์เกาหลีเร่ือง
คิมจนุ วีรบรุุษกู้แผ่นดิน (God of War) (ออกอากาศทางช่อง 5) เป็นต้น 
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ตวัอย่างลขิสทิธิ์คอนเทนต์ Asian Fantasy 
ซีรีย์อินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซีรีย์เกาหล ีและจีน 
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ซีรีย์ฟิลลิปปินส์ (ซีรีย์รักกระชากใจ) 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

 
3. ฮอลลิวูด ฮิต (Hollywood Hit) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Hollywood Hit เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ซีรีย์และ

ภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลกั โดยเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนซีรีย์ ภาพยนตร์ประเภทแอคชัน่ สืบสวน สอบสวน 
และแฟนตาซี เป็นหลกั ซีรีย์และภาพยนตร์กลุ่ม Hollywood Hit ของบริษัทฯ ซึง่เป็นท่ีรู้จกัของผู้ชมในประเทศ อาทิเช่น ซีรีย์
กลุ่มซีเอสไอ (CSI Cyber, CSI Miami, CSI New York) ซีรีย์กลุ่มดิวอร์กกิง้เดต (The Walking Dead Season 1-5) ซีรีย์ชดุ
เอน็ซีไอเอส หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน (NCIS LA Season 1 – 5) เป็นต้น  

ตวัอย่างลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ Hollywood Hit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ  
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4. ไอ เมจคิ ดโิปรเจค (I-Magic The Project) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม I-Magic The Project เป็นลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนต์ประเภทสารคดีสตัว์โลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวติัศาสตร์ และสารคดีชีวประวติับคุคลสําคญัระดบัโลก 
โดยลิขสิทธ์ิกลุ่ม I-Magic The Project บริษัทฯ ซือ้และนําเข้าจากผู้ผลิตสารคดีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก อาทิเช่น ดิสคฟัเวอร่ี 
แชนแนล (Discovery Channel) เนชัน่เนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) บีบีซี (BBC) เป็นต้น ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิ                  
คอนเทนต์กลุ่ม I-Magic The Project ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิและเป็นท่ีรู้จกั เช่น Last day of dinosaurs (Discovery 
Channel), พระพทุธเจ้า (BBC) Great Migration, My Brilian Brain, คนข้ามเพศ (National Geographic) สงครามโลก 
ครัง้ท่ี 2 (Inside the World War II), Last Days of Osama Bin Laden ของ ดิสคฟัเวอร่ี แชนแนล (Discovery Channel)  
เป็นต้น 

ตัวอย่างลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ I-Magic The Project 
 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

5. คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspired) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Kids Inspired เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภท
การ์ตนูต่างประเทศ โดยเน้นผู้ชมกลุ่มเด็กเป็นหลกั ลิขสิทธ์ิกลุ่ม Kids Inspired ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิและเป็นท่ีรู้จกั อาทิเช่น 
X-Men, Iron Man, Spider Man ซึง่เป็นการ์ตนูแอนนิเมะ ของบริษัท มาร์เวลเวิลด์ไวด์ (“MARVEL”) เป็นต้น 

ตวัอย่างลขิสทิธิ์คอนเทนต์ Kids Inspired 
 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

6. มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Music Star Parade เป็นลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนต์คอนเสิร์ต อาทิเช่น เคปอปซูเปอร์คอนเสิร์ต (K-POP Super concert) และคอนเทนต์รายการคอนเสิร์ตจาก
ประเทศแถบตะวนัตก ได้แก่ I-concert (ซือ้จาก อาริรัง (Arirang)) คอนเทนต์จากเพลงประกอบภาพยนตร์ซีร่ีย์จากอินเดีย
และฟิลลิปปินส์ เป็นต้น  

ตัวอย่างลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ Music Star Parade 
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ตัวอย่างลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ Music Star Parade  

(เพลงประกอบภาพยนตร์ซีรย์อินเดีย และฟิลลิปปินส์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

7. นิวส์ (News): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม News เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทรายการทัง้รายการบนัเทิง เช่น 
รายการลกัซ์ ทเูดย์ (Luxe Today) และรายการจาก CNBC เช่น อินไซด์ไชน่า (Inside China), เมเนจจิง้เอเชีย (Mananging 
Asia) เฟิร์สคลาส (First Class) และ ซเีอน็บีซี คอนเวอร์เซชัน่ (CNBC Conversation) เป็นต้น 

ตวัอย่างลขิสทิธิ์คอนเทนต์ News 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

8. ซุปเปอร์โชว์ (Super Show): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Super show เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์รายการตลกใน
ประเทศ รวมถึงรายการแข่งขนั อาทิเช่น รายการ Dance Indian Dance ซึง่เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์รายการประกวดการโชว์
เต้นจากประเทศอินเดีย ท่ีบริษัทฯ ซือ้และมีแผนจะทํารายการลกัษณะดงักล่าวในประเทศไทย 

บริษัทฯ บนัทึกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในงบการเงินของบริษัทฯ และ ณ 31 ธันวาคม 2560  
บริษัทฯ มีคอนเทนต์มากกว่า 3,300 คอนเทนต์ และมีมูลค่าคงเหลือสุทธิ เท่ากับ 1,184.27 ล้านบาท รายละเอียด 
แยกตามแตล่ะกลุ่มดงันี ้
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ประเภทคอนเทนต์ 
คอนเทนต์ ณ 31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท) 
1. เจเคเอน็ ออริจินอล (JKN Original) 15.02 
2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) 750.04 
3. ฮอลลิวดู ฮิต (Hollywood Hit) 295.55 
4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) 72.58 
5. คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspired) 43.32 
6. มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade) 3.25 
7. นิวส์ (News) 2.41 
8. ซปุเปอร์โชว์ (Super Show) 2.10 

รวม 1,184.27 
ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 8 ประเภทของบริษัทฯ ปัจจบุนัมีการจําหน่ายให้ลกูค้าเพ่ือนําไปออกอากาศ และเผยแพร่ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้หมด 5 รูปแบบ คือ 1) เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (DTT : Digital Terrestrial)  
2) เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม (Cable & Satellite) 3) เพ่ือผลิตและจําหน่ายใน
รูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Home Entertainment) เช่น แผ่นDVD, Blu-ray 4) เพ่ือออกอากาศทางระบบช่องสญัญาณ
ทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด์ (VOD : Video On Demand) และ 5) เพ่ือผลิตและจําหน่ายในรูปแบบสินค้า
และผลิตภณัฑ์ (Merchandise)  

รายได้จากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนทต์เป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
81.70 ร้อยละ 85.53และร้อยละ 92.66 ของรายได้รวม ของปี 2558 – 2560 ตามลําดบั 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ท่ีจําหน่ายให้กบัลกูค้ากลุ่มธุรกิจสถานีโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในปี 2560 มีดงันี ้  
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทศัน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์อินเดีย : หนมุาน สงครามมหาเทพ 

 
 

ชอ่ง 8 สงิหาคม-ธนัวาคม 60 จนัทร์-พฤหสับดี 
 เวลา 19.05 น. 

ซีรีย์อินเดีย : ศวิะ พระมหาเทพ 

 
 

Bright TV มิถนุายน-ธนัวาคม 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 22.00 น. 
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทศัน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์อินเดีย : อภินิหาร ฮาตมิ 

 
 

Bright TV มิถนุายน-ธนัวาคม 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 21.00 น. 

ซีรีย์อินเดีย : อโศกมหาราช 

 
 

ชอ่ง 3 Family มีนาคม 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 18.20 น. 

ซีรีย์อินเดีย : ทรุคา มหาเทวี 

 
 

Bright TV กมุภาพนัธ์ 60 เสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 10.00 น. 

ซีรีย์อินเดีย : สีดาราม ศกึรักมหาลงกา 

 
 

ชอ่ง 8 มกราคม-มิถนุายน 60 จนัทร์-พฤหสั  
เวลา 19.05 น. 

ซีรีย์อินเดีย : ลขิิตแค้นแสนรัก 

 
 

ชอ่ง 8 
 
 
 
 
 

 

ธนัวาคม 60 
 
 
 
 
 

 

จนัทร์-ศกุร์ 
เวลา 21.30 น. 
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทศัน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์อินเดีย : อบุตัรัิก นิรันดร 

 

Bright TV 
 
 
 
 
 

 

ธนัวาคม 60 เสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 2.015 น. 

 
 
 
 
 

 

ซีรีย์อินเดีย : นาคนิ 

 
 

ชอ่ง 3 HD 
 
 
 
 
 

 

พฤศจิกายน-ธนัวาคม 60 
 
 
 
 
 

 

จนัทร์-ศกุร์  
เวลา16.20 น. 

 
 
 
 
 

 

ซีรีย์อินเดีย : เลห์่ราคะ 

 
 

 

Bright TV กมุภาพนัธ์ 60 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 11.00 น. 

ซีรีย์อินเดีย : มาดบูาลา มายารัก 

 
 

JKN Dramax มกราคม 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 19.05 น. 

ซีรีย์อินเดีย : ลิขิตรักนีเ้พ่ือเธอ 

 

JKN Dramax มกราคม 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 21.00 น. 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 20 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทศัน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์เกาหลี : รักวุน่วายของเจ้าชายกาแฟ 

 
 

3 SD ธนัวาคม 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 13.30 น. 

ซีรีย์เกาหลี : บณัฑิตหน้าใสหวัใจวุน่วาย 

 

3 Family พฤศจิกายน 60 เสาร์-อาทิตย์  
เวลา 11.45 น. 

ซีรีย์เกาหลี : คณุชายไฮโซ คณุหนโูอท๊อป 

 

3 SD ธนัวาคม 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 13.30 น. 

ซีรีย์เกาหลี : เจ้าหญิงวุน่วายกบัเจ้าชายเย็นชา 

 

3 SD พฤศจิกายน 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 13.30 น. 

ซีรีย์เกาหลี : ปมชีวติ ลขิิตรัก 

 

3 Family พฤศจิกายน 60 จนัทร์-ศกุร์  
เวลา 12.00 น. 
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทศัน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์เกาหลี : Ji XiangTianBao 

 

3 SD พฤษภาคม 60 เสาร์-อาทิตย์  
เวลา 13.45 น. 

ซีรีย์เกาหลี : มยูลุ มหาบรุุษพิชิตแผน่ดนิ 

 

ชอ่ง 3 Family มีนาคม 60 เสาร์-อาทิตย์  
เวลา 18.20 น. 

ซีรีย์เกาหลี : The Partner พลกิรักนกักฎหมาย 

 

Nation TV กมุภาพนัธ์ 60 จนัทร์-องัคาร  
เวลา 14.00 น. 

ซีรีย์เกาหลี : The Queen 

 

Nation TV มีนาคม 60 จนัทร์-องัคาร  
เวลา 14.00 น. 

ซีรีย์เกาหลี : Worlds Within 

 

Nation TV มกราคม 60 จนัทร์-องัคาร  
เวลา 14.00 น. 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 22 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทศัน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

Walking Dead 

 

Thairath TV มีนาคม 60 เสาร์-อาทิตย์  
เวลา 23.00 น. 

รายการขา่ว : Luxe TV รายการ Luxe Weekend 

 

ชอ่ง 3 SD มกราคม-ธนัวาคม 60 อาทิตย์  
เวลา 22.20 น. 

รายการขา่ว : บ้านพระราม 4 Luxe Today 

 

ชอ่ง 3 Family มกราคม-ธนัวาคม 60 จนัทร์ - พธุ  
เวลา 9.00 น 

 

2.1.2  ธุรกจิให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์สนิค้าทางสถานีโทรทศัน์  
ธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คือ การให้ลกูค้าซือ้ช่วงเวลาในสถานีโทรทศัน์เพ่ือใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า หรือเพ่ือออกอากาศรายการของลูกค้า โดยช่วงเวลาท่ีจําหน่ายเป็น (1) เวลาจาก 
สถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม“ช่อง JKN Dramax” ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีบริษัทย่อย (บริษัท เจเคเอน็ แชนแนล จํากัด 
หรือ JKN Channel) ได้รับสิทธ์ิในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) และ(2) เวลาจากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลท่ี
บริษัทฯ ซือ้มาจากเจ้าของช่องดิจิตอล 

ธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ดําเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับประเภทเวลา 
ท่ีให้บริการมีทัง้หมด 3 รูปแบบ ซึง่แบ่งตามจํานวนเวลาในการออกอากาศ คือ 1) โฆษณาในรูปแบบหนงัโฆษณา หรือ ทีวีซ ี
(TVC : Television Commercial) และสปอต (Spot) 2) โฆษณาในรูปแบบสกู๊ป (Scoop) และ3) โฆษณาในรูปแบบรายการ
แนะนําสินค้าและบริการ (Direct sale) ซึง่เวลาท่ีให้บริการทัง้ 3 รูปแบบ มีโดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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ประเภทโฆษณา รายละเอียด 
TVC และ Spot ให้บริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 15 – 120 วินาที เพื่อออกอากาศ หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ใน

ระหวา่งช่วงตอ่ของรายการ หรือในระหวา่งรายการ 
สกู๊ป (Scoop) ให้บริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 2 – 5 นาที เพ่ือออกอากาศ หรือโฆษณาผลิตภณัฑ์ โดยให้ม ี

ผู้ดําเนินรายการ อาทิเช่น เจ้าของผลิตภณัฑ์ นกัแสดง เป็นต้น 
รายการแนะนําสินค้าและบริการ 
(Direct sale) 

ให้บริการเวลาเพ่ือขายตรงหรือแนะนําสินค้าและบริการ ระยะเวลา 25 - 30 นาที โดยมีผู้ดําเนิน
รายการเพ่ือคอยแนะนําสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ตลอดรายการ เช่น รายการแนะนําสินค้า โอ-ชอปปิ้ง 
(O-shopping) ทรูซีเลค็ (True select) และทีวไีดเร็ค (TV direct) เป็นต้น 

โฆษณาท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทัง้ 2 ช่องทาง ลกูค้าหรือเจ้าของผลิตภณัฑ์เป็นผู้จัดทํา หรือผลิตเอง  
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการเพียงจดัเรียงออกอากาศตามเวลาท่ีตกลง ยกเว้นรายการของ JKN Channel ท่ีจะจ้าง
ทีมงานภายนอกผลิต และมีทีมงาน JKN Channel ควบคมุการผลิต 

รายได้จากธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 18.04 ร้อยละ 9.36 และ
ร้อยละ 5.57 ของรายได้รวม ของปี 2558 –2560 ตามลําดบั 

2.1.3  ธุรกจิจาํหน่ายผลิตภัณฑ์  

ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายประกอบด้วย  
1) ผลิตภณัฑ์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนต์เม้นท์ (Home Entertainment) อาทิเช่น DVD Blu-ray Box set เป็นต้น ทัง้นี ้
ผลิตภณัฑ์ Home Entertainment ดงักล่าว เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชานญุาตจากสํานกัพระราชวงั และ
ได้รับสิทธ์ิให้ผลิตและจําหน่าย2) ผลิตภณัฑ์อืน่ๆ เช่น เสือ้โครงการต่างๆ เป็นต้น  

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีผลิตภายใต้ธุรกิจนี ้บริษัทฯ จ้างบริษัทภายนอก (outsource) เป็นผู้ผลิต และมีพนกังานของ
บริษัทฯ คอยตรวจเช็คคณุภาพและจําหน่าย  

ตวัอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 
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และเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตภายใต้ธุรกิจนี ้มีหลายผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีได้รับ
พระบรมราชานุญาตให้จดัทํา ดงันัน้ รายได้ส่วนหนึ่งหลงัหกัค่าใช้จ่ายบริษัทฯ จะนําทูลเกล้าฯ ถวาย และบริจาคให้มลูนิธิ 
ท่ีร่วมโครงการ 

รายได้จากธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.01 ร้อยละ 4.56 และร้อยละ 1.61 ของรายได้รวม 
ของปี 258 – 2560 ตามลําดบั 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน  

บริษัทฯ มุ่งเน้นเพ่ือเป็นผู้ นําในการให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของ
บริษัทฯ ท่ีมีความรู้และประสบกาณ์ในธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และมีความเข้าใจในความนิยมของผู้ชมคอนเทนต์ในประเทศ
ส่งผลให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ เลือกซือ้และให้บริการในปัจจบุนัหลายรายการเป็นท่ีนิยมและต้องการของกลุ่มลกูค้า  
ทัง้ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ (เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทับพบกช่อง 5 
(ททบ.5) ช่องทรูโฟร์ยู (True4U) สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท์ (Workpoint) ช่องโมโน 29 (MONO29) เป็นต้น) 
ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจ Home Entertainment (เช่น บริษัท บมูเมอแรง ออนไลน์ จํากดั (Boomerang) บริษัท ยไูนเต็ด โฮม 
เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั (United) เป็นต้น) และลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ VOD เป็นต้น  

และเพื่อให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ เป็นท่ีนิยมอย่างต่อเน่ืองและเป็นผู้ นําในการให้บริการและจําหน่าย
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ บริษัทฯ จงึมีการกําหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ดงันี ้

2.2.1 กลยุทธ์ด้านการตลาด 
1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 

1) ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ 
 เพ่ือเป็นผู้ นําในการให้บริการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการเลือกซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ให้มีความหลากหลาย และครอบคลมุความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการซือ้คอนเทนต์ท่ีเหมาะสมกบัผู้ชมคอนเทนต์ใน
ประเทศทกุเพศทกุวยั ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจําหน่ายจึงมีถึง 8 ประเภท คือ (1) เจเคเอ็น ออริจินอล 
(JKN Original) (2) เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) (3) ฮอลลิวดูฮิต (Hollywood Hit) (4) ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic 
The Project) (5) คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspired) (6) มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade) (7) นิวส์ (News) และ 
(8) ซุปเปอร์โชว์ (Super Show) อีกทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ เป็นคอนเทนต์แบบสําเร็จรูป ท่ีผ่านการตดัต่อ แปลและ
พากย์เสียงเรียบร้อย ลกูค้าสามารถนําออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ของตนเอง หรือนําไปผลิตแผ่น DVD Blu-ray ได้โดยไม่
ต้องเสียเวลาหรือคา่ใช้จา่ยในการจดัทําคอนเทนต์ให้พร้อมเพ่ิมเติม 

ด้วยความหลากหลายและการเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แบบสําเร็จรูป ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของลกูค้าแต่ละกลุ่มได้ต่อเน่ืองและครบวงจร เพราะลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกซือ้ลิขสิทธ์ิ
หลากหลายประเภทในการซือ้กับบริษัทฯ เพียงครัง้เดียว เช่น ลูกค้าสามารถซือ้ได้ทัง้ซีรีย์อินเดีย เกาหลี Hollywood และ 
สารคดีพร้อมกนัในคราวเดียว ด้วยกลยทุธ์ดงักล่าวจึงเป็นเหตผุลท่ีลกูค้าของบริษัทฯ เลือกซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากบริษัทฯ 
แทนการติดต่อขอซือ้จากเจ้าของลิขสิทธ์ิเน่ืองจากสามารถเลือกซือ้คอนเทนต์ได้แบบเดียว ไม่สามารถเลือกได้หลากหลาย
ประเภทเช่นเดียวกบัของบริษัทฯ  

2) ทนัต่อกระแสนิยมและความต้องการของผู้ชม  
 เพ่ือให้ทราบถึงกระแสความนิยมและความต้องการของผู้ ชมคอนเทนต์ บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัท  

เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด (“AGB Neilson”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ มีความเช่ียวชาญด้านการวดัเรตติง้รายการและ
สถานีโทรทัศน์ ในการทําหน้าท่ีวัดเรตติง้ความนิยมของผู้ ชมคอนเทนต์ของบริษัทฯ ท่ีออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ช่อง
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รายการ JKN Dramax รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการติดตามเรตติง้ความนิยมของคอนเทนต์ของบริษัทฯ  
ท่ีออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ช่องอ่ืน ๆ  

 นอกจากการว่าจ้าง AGB Neilson เพ่ือวดัเรตติง้คอนเทนต์แล้ว  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ความสําคญั
ต่อกระแสนิยมระดบัสากลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําหรับจําหน่ายและให้บริการในประเทศ  
โดยฝ่ายบริหารมีการเข้าชมงานแสดงลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ระดบัสากลเป็นประจํา งานแสดงลิขสิทธ์ิท่ีฝ่ายบริหารเข้าชม อาทิ
เช่น งาน MIPCOM (งานแสดงลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภาพยนต์ สารคดี ระดบัสากลท่ีจดั ณ ประเทศฝร่ังเศส) BCM (งานแสดง
คอนเทนต์ท่ีจดั ณ ประเทศเกาหลีใต้) Busan International Film Festival (งานแสดงคอนเทนต์ท่ีจดั ณ ประเทศเกาหลีใต้)  
เป็นต้น  

 การให้ความสําคญัต่อกระแสนิยมและความต้องการของผู้ชมทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นกลยทุธ์ 
ท่ีสง่ผลให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ เป็นท่ีต้องการของกลุ่มลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

3) ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์ภายใต้สทิธ์ิของบริษัทฯ  
 นอกจากการซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากต่างประเทศ บริษัทฯ มีการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีเป็น

สิทธ์ิของบริษัทฯ แต่เพียงบริษัทเดียว เช่น ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานวุงศ์ เร่ือง My Queen –  
พระราชินีของเรา และเร่ือง My King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจํา นิรันดร เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม  
JKN Original ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภายใต้กลุ่ม JKN Original ของบริษัทฯ เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ 
ได้รับพระบรมราชานญุาตในการผลิตและจดัจําหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียว สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ JKN 
Original มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและวางจําหน่ายในร้านค้าท่ีบริษัทฯ อนญุาตเท่านัน้  

 ผลิตภณัฑ์จากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ JKN Original ได้รับการออกแบบโดยฝ่ายบริหารและทีมงานของ  
บริษัทฯ ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และสินค้ากลุม่นีจ้ะผ่านการตรวจสอบคณุภาพในทกุขัน้ตอนตัง้แต่การวางโครงเร่ือง คดัเลือก
ทีมงานถ่ายทํา กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง กระบวนการถ่ายทํา กระบวนการผลิตสินค้าจากลิขสิทธ์ิ JKN Original จนถึง
คณุภาพระหวา่งขนสง่และสง่มอบ เพ่ือเป็นการรับประกนัความมัน่ใจให้กบัลกูค้าว่าจะได้สินค้าท่ีดี มีคณุภาพ คุ้มค่า และน่า
สะสม  

2. กลยุทธ์ด้านการกาํหนดราคา (Pricing) 
บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินค้า และบริการแตกตา่งกนัตามแตล่ะประเภทธุรกิจ ดงันี ้
1) ธุรกจิให้บริการและจาํหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ มีทัง้หมด 8 กลุ่ม และสามารถเผยแพร่หรือออกอากาศได้ 
หลายช่องทาง อีกทัง้ มีความเหมาะสมกับผู้ชมรายการท่ีหลากหลาย ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างเหมะสม 
บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายราคาลิขสิทธ์ิตามกลุ่มลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีการกําหนดราคาท่ีแตกต่าง
กนัตามช่องทางการเผยแพร่และรูปแบบสญัญาท่ีลกูค้าเลือก เช่น ลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ สามารถเลือกได้
ว่าต้องการลิขสิทธ์ิกลุ่มใด (Asian Series, Hollywood Hit เป็นต้น) เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิล ระบบ 
ผ่านดาวเทียม หรือระบบดิจิตอล และลิขสิทธ์ิท่ีเลือกเผยแพร่เป็นการเผยแพร่ครัง้แรกแบบผกูขาด (New Exclusive) หรือ
แบบเผยแพร่ครัง้แรกแบบไม่ผกูขาด (New Non-Ex) หรือแบบเผยแพร่ซํา้ (Re-run) เป็นต้น 
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2) ธุรกจิให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์สนิค้าทางสถานีโทรทศัน์  
การให้บริการเวลาเป็นการให้บริการเวลาจากสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียมท่ีบริษัทย่อยได้รับสิทธ์ิ

จาก กสทช. คือ ช่อง JKN Dramax และระบบดิจิตอลท่ีบริษัทฯ ซือ้มา โดยนโยบายในการกําหนดราคาให้บริการเวลา 
เพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์พิจารณาจากรูปแบบเวลาโฆษณา และช่วงเวลาท่ีออกอากาศเป็นหลกั ปัจจบุนัรูปแบบเวลา
ท่ีจําหน่ายมี 3 รูปแบบ (Spot/TVC Scoop และ Direct sale) และช่วงเวลาออกอากาศของช่อง JKN Dramax ท่ีมีอตัรา 
ค่าโฆษณาสงูสดุ คือ ช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. โดยเป็นช่วงเวลาออกอากาศซีรีย์ต่างประเทศ เช่น ซีรีย์อินเดีย และซีรีย์
เกาหลี เป็นต้น  

3) ธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
เน่ืองจากสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีจําหน่ายภายใต้ธุรกิจนี ้ณ ปัจจบุนัเป็นสินค้าและผลิตภณัฑ์เฉพาะและ

จําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ โดยจะผลิตและจําหน่ายเฉพาะโอกาสสําคญั เช่น สารคดี My Queen ท่ีผลิตและ
จําหน่ายเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสารคดี My King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจํา นิรันดร ท่ีผลิตและจําหน่าย
เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมิูพลอดลุยเดช และเสือ้คิดถึงพ่อ เป็นต้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายราคาและส่วนลดเพ่ือให้เหมาะสมกบัลกูค้า  
(เช่น บริษัท หรือร้านค้า หรือศนูย์หนงัสือ) ท่ีซือ้เพ่ือกระจายสินค้าอีกทอดหนึง่ 

3. กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดคอนเทนต์ บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญต่อกลยุทธ์ 

ด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าทกุกลุ่มทราบข้อมลู ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ 
อย่างตอ่เน่ือง เช่น 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านงานอีเว้นท์ต่างๆ โดยการเชิญกลุ่มลูกค้าธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ อาทิเช่น  
งานดิเมจิค ออฟ คอนเทนต์ (The Magic of Content: จดัวนัท่ี 9 กนัยายน 2557) งานเดอะ พีเพิล คิงส์ (The People’s 
King: จดัวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557) งานดิเมจิคไฟว์ (The Magic Five: จดัวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558) งานมายควีน  
(My Queen: จดัวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559) งาน 6-10-16 เมกะโชว์เคส (Mega Showcase: จดัวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559) งาน
สยาม โกลเด้น คิงดอม ภมิูสิริสวุรรณภมิู (Siam Golden Kingdom จดัวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560) และงาน 7-11-17 (Mega 
Showcase : จดัวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560) เป็นต้น  

 
                   งาน Siam Golden Kingdom 

 
                งาน My Queen 

 

 

งาน Mega Showcase  6-10-16                งาน Mega Showcase  7-11-17 
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 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และรายการของบริษัทฯ โดยการเชิญบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเข้าร่วมรายการของ 
บริษัทฯ เพ่ือช่วยประชาสมัพนัธ์สินค้าและผลิตภณัฑ์  

 
4. กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ กําหนดช่องทางการจําหน่ายออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การนําเสนอและติดต่อกลุ่มลกูค้าโดยตรง และ
การนําเสนอและติดตอ่ผ่านตวัแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 นําเสนอและตดิต่อกลุ่มลูกค้าโดยตรง  
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ สินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และเวลาในช่อง JKN Dramax ทีมงานขายของ

บริษัทฯ จะดําเนินการติดต่อยงัลกูค้าโดยตรง โดยเน้นทัง้ลกูค้ารายใหญ่ ลกูค้าท่ีมีสมัพนัธ์อนัดีมีการซือ้และหรือใช้บริการกบั
บริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง และลกูค้าเจ้าของผลิตภณัฑ์กรณีเป็นลกูค้าธุรกิจให้บริการเวลาโฆษณา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวความ
สะดวกและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทีมงานจะนําเสนอทีเซอร์ (Teaser) ของคอนเทนต์ 
ท่ีต้องการเสนอขาย และหรือตวัอย่างสินค้าและผลิตภณัฑ์ในคราวเดียว พร้อมกบัแพก็เกจ (Package) การจําหน่าย เพ่ือให้
ลกูค้าทราบมลูคา่เบือ้งต้น  

 การนําเสนอและตดิต่อผ่านตวัแทน (Agency) 
การให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์นอกจากติดต่อลกูค้าซึง่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์โดยตรง 

ทีมงานมีการดําเนินการติดต่อผ่านตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) อาทิ บริษัท กรุ๊ปเอ็ม จํากัด, บริษัท มีเดีย  
อินเทลลิเจนซ์ จํากัด, บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง จํากัด เป็นต้น เพ่ือนําเสนอแพ็กเกจ (Package) การโฆษณาผ่านส่ือ
โทรทัศน์ช่อง JKN Dramax การนําเสนอและติดต่อ Agency เพ่ือจําหน่ายเวลาโฆษณาเป็นช่องทางท่ีช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถจําหน่ายเวลาโฆษณาได้ เน่ืองจาก Agency แต่ละรายจะดแูลเจ้าของผลิตภณัฑ์หลายรายช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
จําหน่ายเวลาโฆษณาในปริมาณมากในคราวเดียว 

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัทฯ แบ่งลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามลกัษณะธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ดงันี ้
1) ธุรกจิให้บริการและจาํหน่ายลขิสทิธิ์คอนเทนต์ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายในปัจจบุนั แบ่งเป็น 8 กลุ่ม โดยแบง่ตามลกัษณะรายการ รวมถึงเนือ้หา
และแหล่งท่ีมา ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แต่ละกลุ่มมีความเหมาะสมสําหรับผู้ชมรายการท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

ประเภทคอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
1. เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Original) สาํหรับผู้ชมรายการทกุช่องทาง ทกุเพศ และทกุช่วงอาย ุรวมถงึผู้ชมทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ 
2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) สําหรับผู้ ชมทุกเพศ โดยเน้นผู้ ชมกลุ่มแม่บ้าน ผู้ ชมกลุ่มเพศท่ี 3 และช่วงอายุ

ตัง้แต ่15 ปีขึน้ไป  
3. ฮอลลวิดู ฮิต (Hollywood Hit) สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหว่าง 15 – 55 ปี 
4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุช่วงอาย ุ 
5. คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspired) สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุช่วงอายโุดยเน้นกลุม่เยาวชนเป็นหลกั  
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ประเภทคอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
6. มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade) สําหรับผู้ชมทุกเพศ ทุกช่วงอายุโดยเน้นกลุ่มเยาวชนท่ีช่ืนชอบรายการคอนเสิร์ต

จากตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหล ี 
7. นิวส์ (News) สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหวา่ง 18 – 65 ปี  
8. ซูเปอร์โชว์ (Super Show) สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหวา่ง 15 – 65 ปี  

การให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ เป็นการจําหน่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ (B2B) มิใช่การจําหน่ายให้ผู้ชมรายการคอนเทนต์โดยตรง ทัง้นี ้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของธุรกิจให้บริการ
และจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ครอบคลมุทัง้ในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านซึง่มีความคล้ายคลงึกนัใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้กระแสความนิยมในละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์มีความ
ใกล้เคียงกนั สามารถแบง่เป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

1.1  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ 
ลกูค้ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล และ (2) ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) รายละเอียด
ดงันี ้

(1)  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (Digital Territorial หรือ DTT) คือ บริษัทท่ีได้รับ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลผ่านการประมลูเม่ือเดือนพฤษภาคมปี 2557  

 ปัจจบุนัลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ประกอบด้วย สถานีโทรทศัน์ช่อง 7 สี 
(7HD) สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (3Family) สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 (ททบ.5) ช่อง 9 อสมท (MCOT) ช่องทรูโฟร์
ย ู(True4U) สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท์ (Workpoint) ช่องเนชัน่ (Nation) ช่องนิวส์ (News) ช่องวอยซ์ (Voice TV) 
และช่องไบร์ท ทีวี (Bright TV) เป็นต้น 

(2)  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) คือ 
บริษัทท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์สําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์จาก กสทช. 
ปัจจบุนัลกูค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนีป้ระกอบด้วย ช่องแชนเนล 55 ช่องเฮลท์แอนแฟมิลี่ (Health & Family) และช่อง 1618 
ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากดั (มหาชน) (TV Direct)  

การขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ เป็นการขายและให้ลูกค้าเพ่ือ
ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ของตนเองและสถานีโทรทัศน์ในเครือ และ/หรือ ซือ้เพ่ือขายต่อให้กับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลท้องถ่ิน 

1.2 ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอน็เตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment)  
ลูกค้ากลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) ประกอบด้วยบริษัท 

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นดีวีดี (DVD) บลเูรย์ (Blu-ray) โดยลกูค้ากลุ่มนีนิ้ยมซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม JKN 
Original กลุ่ม Asian Series และกลุ่ม I-Magic เป็นหลกั ลกูค้ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ Home Entertainment ของบริษัทฯ 
เช่น บริษัท บมูเมอแรง ออนไลน์ จํากัด (Boomerang) บริษัท ยไูนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (United) และบริษัท 
แคททาลิสท์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

1.3  ผู้ประกอบธุรกิจบริการสื่อผ่านเวบ็ไซต์ หรือผู้ประกอบธุรกิจวิโอดี (Video On Demand) 
ลกูค้ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการส่ือผ่านเว็บไซต์ หรือ VOD ประกอบด้วยบริษัทผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ           

วิดิโอสตรีมม่ิง (Video Streaming) หรือบริการวิดิโอดิจิตอลผ่านระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต และเน่ืองจากปัจจบุนัความนิยม 
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้ลกูค้ากลุ่มนีมี้โอกาสท่ีจะเติบโตอีกในอนาคต  
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การขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้แก่ลกูค้าแต่ละกลุ่ม บริษัทฯ จะจดัทําเป็นสญัญาให้สิทธ์ิทัง้หมด 2 รูปแบบ คือ 
(1) ให้สิทธ์ิในการแพร่ภาพแพร่เสียงแต่เพียงผู้ เดียวในช่องทางท่ีกําหนด (Exclusive) และให้สิทธ์ิในการแพร่ภาพแพร่เสียง
แบบไม่ใช่แตเ่พียงผู้ เดียว (Non-Exclusive) และ (2)ให้สิทธ์ิในการผลิตและจดัจําหน่าย  

ทัง้นี ้ในสญัญาจะมีการระบสิุทธ์ิในเผยแพร่คอนเทนต์ของบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น ให้สิทธ์ิออกอากาศ
ทางสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลคู่กับให้สิทธ์ิในการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิล้ หรือให้สิทธ์ิออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคู่กับให้สิทธ์ิการออกอากาศทางระบบออนไลน์ในกรณีลูกค้ามีการเผยแพร่รายการให้ผู้ ชม 
คอนเทนต์แบบออนไลน์ และให้สิทธ์ิในการผลิตและจําหน่ายแผ่นดีวิดี บลู-เรย์ คู่กับให้สิทธ์ิในการออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิล้ เป็นต้น ทัง้นี ้การซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของลูกค้ากลุ่มนีเ้ป็นการซือ้คราวละหลายรายการและ
หลายประเภท (Asian Fantasy คู่กบั Hollywood Hit และคู่กบั Kids Inspire เป็นต้น) และมีกําหนดตารางการส่งมอบ
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อย่างชดัเจน 

2)  ธุรกจิให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์สนิค้าทางสถานีโทรทศัน์ 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ ประกอบด้วย  

(1) กลุ่มผู้ ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Direct Customer) และ (2) กลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา 
(Agency) รายละเอียดดงันี ้

2.1 กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Direct Customer) 
คือ บริษัทและ/หรือบุคคล ท่ีเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีความต้องการท่ีจะประชาสัมพนัธ์หรือโฆษณา

สินค้าผ่านสื่อโทรทศัน์ โดยลกูค้ากลุ่มนีจ้ะเป็นผู้ ติดตอ่ขอซือ้ช่วงเวลากบับริษัทฯ โดยตรงเพ่ือประชาสมัพนัธ์สินค้าของตนเอง  
2.2 กลุ่มตวัแทนบริษัทโฆษณา (Agency)  

คือ บริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจจัดหาสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงบริการวางแผนการโฆษณาให้กับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทเหล่านีจ้ะได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้จัดหาสื่อเผ่ือเผยแพร่สินค้าโดยมีการกําหนดวงเงิน 
คา่โฆษณาอย่างชดัเจน  

3)  ธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑ์ 
กลุ่มลกูค้าธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์ คือ ผู้ประกอบธุรกิจร้านหนงัสือ หรือ ร้านค้าทัว่ไปท่ีเป็นผู้ จําหน่ายสินค้า

และผลิตภณัฑ์ Home Entertainment เช่น ศนูย์หนงัสือจฬุา ร้าน B2S ร้าน Boomerang ร้านซีเอ็ด และร้านนายอินทร์  
เป็นต้น ซึง่การจําหน่ายของบริษัทฯ มีทัง้จําหน่ายปกติ และจําหน่ายแบบฝากขาย 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
 2.2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม – ธุรกจิสถานีโทรทศัน์และส่ือโฆษณา 

ภาพรวมอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาของปี 2560 มีการเติบโตลดลง โดยข้อมลูของ Mindshare เอเยนซ่ีรายใหญ่ด้าน
สื่อได้สรุปภาพรวมอตุสาหกรรมสื่อโฆษณามีมูลค่ารวม 110,752 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9  ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีรวมงบส่ือ
โฆษณาดิจิทลัจากจากสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) หรือ DAAT ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้งบโฆษณาลดลงในปีก่อนมา
จากประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทําให้สินค้าต่างๆ 
ปรับลดงบโฆษณา และงดกิจกรรมการตลาด 
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สําหรับภาพรวมงบสื่อโฆษณาในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตท่ีร้อยละ 7.6 มีมลูค่ารวม 119,165 ล้าน

บาท เน่ืองจากสินค้าตา่งๆ จะเร่ิมกลบัมาลงโฆษณาเต็มท่ี จากท่ีชะลอการใช้เงินมานาน ซึง่คาดการณ์ว่าสื่อเกือบทกุชนิดจะ
มีการเติบโต ยกเว้นนิตยสารท่ียงัติดลบอย่างตอ่เน่ือง โดยคาดวา่จะลดลงร้อยละ 2.2 มีมลูค่างบโฆษณา 1,900 ล้านบาท 

โดยท่ีส่ือ “โทรทัศน์” ยงัมีมลูค่าใหญ่ท่ีสดุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59.6 ทัง้ 3 แพลตฟอร์มทัง้ทีวีอนาล็อก ทีวีดิจิทลั 
และทีวีเคเบิล้/ดาวเทียมก็ยงัมีการเติบโต ซึ่งทีวีดิจิทลัจะมีอตัราการเติบโตมากกว่าเน่ืองจากมีส่วนแบ่งรายได้ท่ีตํ่ากว่าทีวี
อนาลอ็ก 

 

 

 

 

 

สําหรับส่ือท่ีมีการเติบโตมากท่ีสดุยงัคงเป็น “ส่ือดจิิทัล” มีสดัส่วนร้อยละ 10.5  มีมลูค่า 12,465 ล้านบาท และส่ือ
นอกบ้าน มีมลูค่า 7,000 ล้านบาท รวมถึงสื่อบนระบบขนส่งมวลชนอย่างรถเมล์ รถไฟฟ้า BTS/MRT มีมลูค่า 6,500 ล้าน
บาท สาเหตท่ีุ  3 สื่อนีมี้การเติบโตมากท่ีสดุเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในยคุนีท้ัง้ในเร่ืองของการเสพส่ือ มีการใช้สมาร์ทโฟน 
อยู่บนโลกออนไลน์ และใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากขึน้ อีกทัง้รูปแบบของสื่อนอกบ้านยงัมีการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ และยงัมี
โอกาสในเร่ืองของทําเลการวางส่ือใหม่ๆ จงึทําให้มีการเติบโตมากท่ีสดุ 

โดยส่ืออ่ืนๆ ยงัคงมีการเติบโต แตเ่ป็นการเติบโตเพียงเลก็น้อย เชน่ หนงัสือพมิพ์ วิทย ุและโรงภาพยนตร์ สื่อเหล่านี ้
ยงัคงมีกลุม่เป้าหมายโดยเฉพาะ ขึน้อยู่กบัเจ้าของผลิตภณัฑ์จะเลือกใช้สื่อไหน สื่อสารกบักลุม่ใด 
 
ทีม่า : https://brandinside.asia/mindshare-ad-spending-18/ : Mindshare คาดงบโฆษณาปี 61 โต 7.6% สือ่ดิจิทลั-สือ่นอกบา้น ดาวรุ่ง By 
Ratirita  22/01/2018 
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จากการคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาในปี 2561 โดยเฉพาะในส่ือโทรทศัน์ท่ีมีเม็ดเงินค่าโฆษณาสงูสดุ 
ซึ่งสดัส่วนผู้ชมของช่องสถานีโทรทศัน์ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ หากมีผู้ ชม
รายการเพ่ิมขึน้ สินค้าต่างๆ ก็จะมาลงโฆษณามากขึน้และมลูคา่คา่โฆษณาต่อครัง้ก็จะเพ่ิมขึน้ ดงันัน้การเติบโตของธุรกิจส่ือ
โฆษณาจึงเป็นปัจจัยบวกให้กับบริษัทฯ เน่ืองจากผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์จะพยายามนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆ ทัง้
ละครไทย ซีรีย์ต่างประเทศ เกมโชว์ และปรับปรุงผงัรายการ ให้เหมาะสมและเป็นท่ีนิยมต่อความต้องการของผู้ชมได้ในทกุ
กลุ่ม ซึ่งบริษัทฯท่ีดําเนินธุรกิจจําหน่ายรายการหรือลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําเร็จรูปมีรูปแบบรายการและลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ี
หลากหลายสามารถตอบสนองกบัความต้องการคอนเทนต์ของแต่ละสถานีโทรทศัน์ได้ 
 2.2.3.2 ภาวะการแข่งขัน 

การท่ีผู้ประกอบการธุรกิจสถานีโทรทศัน์ต่างแขง่ขนักนัเพ่ือแย่งชิงผู้ชม หรือ Eye ball เพ่ือดงึเม็ดเงินคา่โฆษณาจาก
สินค้าต่างๆ  โดยกลยุทธ์ในการเพิ่มผู้ชมของแต่ละช่องคือ การจดัหาและผลิตรายการ ทัง้ ละครไทย ซีรีย์ต่างประเทศ เกมส์
โชว์ และรายการอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมสดัส่วนผู้ ชมในช่องของตนเอง แต่เน่ืองจากการผลิตรายการเช่น ละคร ซีรีย์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ชมมีค่าใช้จ่ายในการลงทนุสงู อีกทัง้ ใช้ระยะเวลาในการจดัทํา (Production) นาน ส่งผลให้หลาย
ช่องเลือกท่ีจะจดัหารายการสําเร็จรูป ทัง้ละคร และซีรีย์ ท่ีมีต้นทนุท่ีถกูกวา่แทนการผลิตเอง 

การท่ีสถานีโทรทัศน์เลือกซือ้รายการสําเร็จรูปนัน้ ถือเป็นปัจจัยบวกให้กับบริษัทฯ ท่ีดําเนินธุรกิจให้บริการและ
จําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อย่างสําคัญ เน่ืองจากบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจจําหน่ายรายการหรือลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําเร็จรูป 
ในประเทศโดยตรงเช่นเดียวกับบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีจํานวนจํากัด และจากการท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นการซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ท่ีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวยั อีกทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์หลายรายการของบริษัทฯ เป็นลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ  
มีสิทธ์ิให้บริการแตเ่พียงผู้ เดียว สง่ผลให้สถานีโทรทศัน์หลายช่องซือ้ลิขสิทธ์ิกบับริษัทฯ แทนคู่แขง่ 

สําหรับสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจจําหน่ายและให้บริการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําเร็จรูปในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั  
มีการแขง่ขนัสงู แต่เน่ืองจากบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดงักลา่วต่างมุ่งเน้นการซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิท่ีแตกตา่งกนั รวมถึงมีช่องทาง
ในการออกอากาศแตกตา่งกนั  ทัง้นี ้บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

รายช่ือคู่แข่ง ประเภทลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ที่จาํหน่าย ช่องทางการออกอากาศ 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้น จํากดั 
(มหาชน) 

นําเข้าและจําหน่ายลขิสทิธ์ิภาพยนตร์
ตา่งประเทศเป็นหลกั 

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร์ 

บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั นําเข้าและจําหน่ายลขิสทิธ์ิภาพยนตร์
ตา่งประเทศเป็นหลกั  

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร์ 

บริษัท ยไูนเตด็ โฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากดั นําเข้าและจําหน่ายลขิสทิธ์ิภาพยนตร์
ตา่งประเทศเป็นหลกั 

ออกอากาศในรูปแบบ Home 
Entertainment 

บริษัท โกลเด้นท์ ทาวน์ ฟิล์ม จํากดั นําเข้าและจําหน่ายลขิสทิธ์ิภาพยนตร์
ตา่งประเทศเป็นหลกั 

จําหน่ายให้กบัผู้ประกอบธรุกิจ
สถานีโทรทศัน์ และHome Entertainment 

ท่ีมา : ข้อมลูจากผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

2.3  การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
2.3.1  ธุรกจิให้บริการและจาํหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจําหน่าย ประกอบด้วย (1) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําเร็จรูปท่ีซือ้และนําเข้ามา

จากเจ้าของลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ และผู้ ได้รับสิทธ์ิในการเผยแพร่ในประเทศ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตดัต่อ แปลบท 
และพากย์เสียงเป็นภาษาไทย และทําการจําหน่ายและให้บริการแก่ลกูค้าในประเทศ และ(2) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ  
ได้สิทธ์ิในการผลิต โดยการจ้างบริษัทภายนอกผลิต ซึ่งต้นทุนในการดําเนินงานในส่วนของรายได้จากการให้บริการและ
จําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 2 รูปแบบ จะประกอบด้วย ค่าสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีตดัจ่ายในแต่ละปีตามอายุการได้มาของสิทธ์ิ 
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ค่าใช้จ่ายในการตดัต่อ ค่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเพ่ือทําการแปลบท พากย์เสียง ค่าจ้างทีมงานผลิต และ
คา่จ้างดารานกัแสดงเพ่ือพากย์เสียง  

ทัง้นี ้การดําเนินการเพ่ือให้ได้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําหรับการให้บริการและจําหน่าย สามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั 
ได้แก่ 1) ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 2) ขัน้ตอนการจดัเตรียมคอนเทนต์ และ 3) ขัน้ตอนการจําหน่าย 

  

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาผลิตภณัฑ์ของธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

 

ขัน้ตอนที่ 1 : ขัน้ตอนการสรรหาและคัดเลือกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
เพ่ือเป็นผู้ นําในการให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และเพื่อให้ได้รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพ ทนัต่อ

กระแสนิยมและน่าสนใจก่อนบริษัทอ่ืน บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการสรรหาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นอย่างมาก 
จึงกําหนดให้ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในขัน้ตอน
การสรรหาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

 
 

1.1 ติดตอ่เจ้าของสิทธ์ิคอนเทนต์ 

ขัน้ตอนการติดตอ่เจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ถือเป็นขัน้ตอนแรกในการให้ได้มาซึง่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ 
ปัจจบุนัการติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ มี 2 วิธี คือ 1) ติดต่อผ่านงานแสดงคอนเทนต์ เช่น งาน Marche’ 
International des Programmes de Communication (“MIPCOM”) จดั ณ เมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส ในระหว่างเดือน
ตลุาคม หรืองาน Marche International des Programmes de Television (“MIPTV”) จดั ณ เมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส 
งาน Busan Content Market (“BCM”) งานแสดงคอนเทนต์ข้างต้นเป็นงานระดบัสากลท่ีรวบรวมผู้ผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

ติดตอ่เจ้าของลิขสทิธ์ิ
คอนเทนต์ 

พิจารณาและคดัเลือก
ลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ 

จดัทําสญัญาซือ้ 
ลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ 

2 31 
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หลากหลายประเภท ทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ การ์ตนู และสารคดีเป็นจํานวนมาก จึงเป็นวิธีท่ีใช้ในการ
ติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และ 2) ติดต่อกลุ่มเจ้าของและผู้ ขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านทางความสัมพันธ์ของ 
ฝ่ายบริหาร เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการติดต่อและซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มามากกว่า 10 ปี อีกทัง้  
มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ จึงทําให้บริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ช่องทางอื่น
เพ่ิมเติม นอกจากการร่วมงานแสดงคอนเทนต์ซึง่ถือเป็นจดุแขง็ของบริษัทฯ เม่ือเทียบกบับริษัทอืน่  

1.2  พิจารณาคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
การพิจารณาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จะพิจารณาจาก (1) รายละเอียดนกัแสดงตวันําใน

เร่ือง (2) ทีมงานผู้สร้าง ผู้ กํากับ บริษัทผู้สร้าง และประวตัิบริษัทสถานีโทรทัศน์ (3) รางวลัท่ีได้รับ (กรณีลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
ดงักล่าวเคยออกอากาศหรือฉายแล้ว) (4) ความน่าสนใจของตวัอย่างคอนเทนต์ (Teaser) และ (5) เร่ืองย่อและบทเนือ้เร่ือง  

เม่ือพิจารณาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ตามเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริหารจะดําเนินการประสานงานกับ
บริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ือระบรุายการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีต้องการ ก่อนจะดําเนินการจดัทําสญัญาเป็นลําดบัถดัไป 

1.3 จดัทําสญัญาเช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
สญัญาเช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จดัทํากับคู่ค้ามีทัง้หมด 3 รูปแบบ คือ 1) สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์แบบผกูขาด (Exclusive Content) 2) สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาดและมีสิทธ์ิเลือกคอนเทนต์เป็นบริษัท
แรก (Output Deal) และ 3) สญัญาให้เช่าสิทธ์ิคอนเทนต์แบบทัว่ไป สญัญาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์Exclusive และOutput Deal 
ท่ีบริษัทฯ ได้รับ และกําลงัได้รับความนิยมในขณะนี ้เช่น คอนเทนต์จากประเทศอินเดีย เร่ืองสีดาราม ศึกรักมหาลงกา และ
เร่ืองหนมุาน สงครามมหาเทพ เป็นต้น 

สญัญาท่ีบริษัทฯ จดัทํากับบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิมีอายุสญัญาระหว่าง 2 – 5 ปี และสญัญาทัง้ 3 รูปแบบ
รายละเอียดดงันี ้

1.3.1  สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาด (Exclusive Content)  
 สญัญาให้เช่าสิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาด (Exclusive Content) คือ สญัญาท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

(Licensor) ให้สิทธ์ิในการเผยแพร่คอนเทนต์แก่บริษัทฯ  (Licensee) แต่เพียงผู้ เดียว โดยมีเง่ือนไขในการเผยแพร่ลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ ดงันี ้(1) ออกอากาศได้เพียงประเทศท่ีกําหนด เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว (2) ออกอากาศในภาษาท่ีกําหนด  
เช่น พากย์ไทย หรืออนญุาตให้มีคําแปล (Subtitle) (3) ออกอากาศหรือเผยแพร่เฉพาะช่องทางท่ีกําหนด เช่น สถานีโทรทศัน์
ประเภทฟรีทีวี (Free TV) วิดิโอออนดีมานด์ (VOD) สถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล  
เป็นต้น และ (4) กําหนดจํานวนรอบในการออกอากาศ เช่น อนญุาตให้ออกอากาศซํา้ได้ (Rerun) 

1.3.2 สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาดและมีสิทธ์ิเลือกคอนเทนต์เป็นบริษัทแรก (Output Deal) 
สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แบบ Output Deal คือ สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีลกัษณะ

และเงื่อนไขแบบเดียวกบัสญัญา Exclusive Content เพียงแต่สญัญาแบบ Output Deal บริษัทฯ จะได้สิทธ์ิในการเลือก
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ใหม่ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ และในระหว่างท่ีบริษัทฯ พิจารณาเลือกนัน้ เจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ไม่สามารถให้
บริษัทอ่ืนเลือกได้จนกว่าบริษัทฯ จะแจ้งวา่ไม่ต้องการหรือจนกว่าระยะเวลาท่ีบริษัทฯ มีสิทธ์ิพิจารณาจะครบกําหนด  

1.3.3 สญัญาให้เช่าสิทธ์ิคอนเทนต์แบบทัว่ไป 

สัญญาให้เช่าสิทธ์ิคอนเทนแบบทั่วไป เป็นสัญญาให้เช่าสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีเงื่อนไขแบบเดียวกับ 
สญัญาให้สิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาดฯ (Exclusive Content) ยกเว้น ในระหว่างท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิเผยแพร่คอนเทนต์นัน้ 
เจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ (Licensor) สามารถให้บริษัทอืน่ได้รับสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เดียวกบับริษัทฯ ได้ 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 34 

ขัน้ตอนที่ 2 : ขัน้ตอนการจัดเตรียมลขิสทิธ์ิคอนเทนต์  
เม่ือบริษัทฯ และเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จดัทําสญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการ

จดัเตรียมลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ือจําหน่ายต่อไป ขัน้ตอนการจดัเตรียมลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มีรายละเอยีดดงันี ้ 

 

 

2.1  รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

การรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มี 2 วิธี คือ (1) รับลิขสิทธ์ิคอนเทนโดยการดาวน์โหลด (Download) ทางอินเตอร์เน็ต 
โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จะเป็นผู้ ส่งลิงค์ (Link) และรหัสเพ่ือให้บริษัทฯ ดาวน์โหลดไฟล์ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
(2) รับลิขสิทธ์ิในรูปแบบเป็น External Hard disk จากต่างประเทศ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารและฝ่าย Content operation ของ
บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในขัน้ตอนนี ้สําหรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ได้รับจะประกอบด้วยไฟล์ภาพ ไฟล์เสียงพดูของ
นกัแสดง (Dialog) ไฟล์เสียงประกอบ (Sound Effect) และบทละคร ยกเว้น บางครัง้ทางเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อาจส่ง
เพียงไฟล์ภาพ และไฟล์เสียงแบบรวมท่ีมีทัง้เสียงนกัแสดงและเสียงประกอบ (Mixed file) 

2.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของลิขสิทธ์ิ 
ภายหลังจากได้รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ฝ่าย Content Operation ของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจเช็ค 

ความครบถ้วนของไฟล์ท่ีได้รับ ก่อนจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบ External Hard disk และเก็บในห้องจดัเก็บลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ (Film Library) เป็นลําดบัถดัไป 

2.3  แปลบท ตดัตอ่และพากย์เสียง 

เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ซือ้และนําเข้าเป็นลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเป็นหลกั จึงต้องมีขัน้ตอนการ
จ้างผู้ เช่ียวชาญและนักแปลอาชีพในการแปลบทเป็นภาษาไทย และเพื่อป้องกันมิให้ผูกขาดงานกบันกัแปลรายใดเฉพาะ 
และมิให้เกิดประเด็นแปลบทละครไม่ทนักําหนดการ บริษัทฯ จงึมีการจ้างนกัแปลบทหลายรายโดยปัจจบุนัมีทัง้หมด 30 ราย 
ท่ีบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ สําหรับการพากย์เสียงลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จะทําการพากย์โดยทีมพากย์ผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอก ซึง่ดําเนินการในห้องพากย์ของบริษัทฯ ปัจจบุนับริษัทฯ มีทีมพากย์ท่ีใช้บริการทัง้หมด 4 ทีม และเพื่อป้องกนัมิให้
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ถูกคดัลอกและนําไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าย Content Opertionจะดําเนินการ
คดัลอกไฟล์ภาพลิขสิทธ์ิคอนเทนต์พร้อมกบับีบอดัขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กและมีขนาดความชดัของภาพต่ําก่อนส่งให้ห้อง
พากย์ดําเนินการพากเสียงเป็นลําดบัตอ่ไป  

ลิขสิทธ์ิคอนเทนท์ท่ีผ่านการพากย์เสียง และตดัต่อแล้วจะถกูจดัเก็บในรูปแบบ Hard disk โดยแยกไฟล์ภาพ 
ไฟล์เสียงพากย์ (Dialog) และไฟล์เสียงประกอบ (Sound Effect) และจดัเก็บในห้องจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ (Film Library) 
เป็นลําดบัถดัไป  

2.4 Synchronization 

ขัน้ตอนการ Synchronization คือ ขัน้ตอนการทําให้เสียงพากย์ เสียงประกอบ ไฟล์ภาพผสานกนั รวมถึงทํา
การแปลงสกุลไฟล์ให้เป็นไปตามท่ีลกูค้าต้องการ ถือเป็นขัน้ตอนการทําให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สมบรูณ์ก่อนการส่งมอบให้กบั
ลกูค้าตามกําหนดการ ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีผ่านการ Synchronization จะถูกจดัเก็บใส่ ฮาร์ดดิส (Harddisk) เพ่ือทําการ
จดัสง่ให้ลกูค้าตามกําหนดของสญัญาเป็นลําดบัตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่ 3 : ขัน้ตอนการจาํหน่ายและส่งมอบลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
การจําหน่ายและส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัท มีทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) นําเสนอลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ให้ลูกค้าพิจารณา 2) เจรจา/จัดทําสัญญาบริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 3) ส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
และ 4) ออกอากาศ 

รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ตรวจสอบความครบถ้วน
ของลิขสทิธ์ิ 

แปลบท ตดัต่อ และ
พากย์เสียง 

2 3 1 
Synchronization 

4 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 35 

 

 

 
 

3.1 นําเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้พิจารณา 
บริษัทฯ มีวิธีการนําเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ือให้ลูกค้าพิจารณาทัง้หมด 2 วิธี คือ 1) นําเสนอให้ลูกค้า

พิจารณาโดยตรง และ 2) นําเสนอให้ลกูค้าพิจารณาผ่านงานอีเว้นท์ มีรายละเอียดดงันี ้
 นําเสนอให้ลกูค้าพิจารณาโดยตรง 

การนําเสนอคอนเทนต์ให้ลูกค้าโดยตรงดําเนินการโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายขายของบริษัทฯ วิธีการ
นําเสนอแก่ลูกค้าโดยตรงจะเน้นสําหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าท่ีมีสมัพนัธ์อนัดี มีการซือ้และหรือใช้บริการกับบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง และเป็นลกูค้าท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองการชําระเงิน ในการนําเสนอรูปแบบนี ้ฝ่ายบริหารจะนําเสนอให้ลกูค้าตัง้แต่
บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธ์ิจากเจ้าของคอนเทนต์ 

 นําเสนอให้ลกูค้าพิจารณาผ่านงานอีเว้นท์  
บริษัทฯ มีการจดังานอีเว้นท์เป็นประจําทกุปีเพ่ือทําการประชาสมัพนัธ์ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กบักลุ่มลกูค้า 

ทัง้ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอน็เตอร์เทนเม็นท์ ผู้ประกอบธุรกิจ VOD เป็นต้น ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ท่ีเผยแพร่ในงานอีเว้นท์มีทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ใหม่ ๆ ท่ีเพ่ิงได้รับและลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เดิมท่ีได้รับมาก่อนหน้า 

3.2 เจรจา/จดัทําสญัญาบริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจหลายประเภท ดงันัน้ สญัญาให้บริการและ

จําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จึงแบ่งตามรูปแบบธุรกิจของลกูค้าและช่องทางการเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ โดยมี
ทัง้หมด 2 ลกัษณะ คือ 1) สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิแพร่ภาพแพร่เสียง และ 2) สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิผลิตและจําหน่าย  

 สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิแพร่ภาพแพร่เสียง 
สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิแพร่ภาพแพร่เสียง เป็นสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิเพื่อเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

ทางสถานีโทรทศัน์ทกุระบบ รวมถึงเพ่ือเผยแพร่ทางส่ืออินเตอร์เน็ต  

 สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิผลิตและจําหน่าย  
สญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิผลิตและจําหน่าย เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิผลิตและจําหน่ายผ่านทาง 

Home Entertainment เช่น แผ่น DVD Blu-ray เป็นต้น 
ทัง้นี ้สญัญาทัง้ 2 ลกัษณะจะมีการระบเุง่ือนไขการเผยแพร่ เช่น ระบวุ่าให้สิทธ์ิเผยแพร่แบบ Exclusive 

หรือ Non-Exclusive และระบุเง่ือนไขการจ่ายชําระ เช่น จ่ายชําระเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า หรือจ่ายชําระตามกําหนดการ 
สง่มอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ เป็นต้น 

3.3  สง่มอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
การส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ให้กับลกูค้าจะส่งมอบในรูปแบบ Hard disk ตามกําหนดการท่ี 

ตกลงร่วมกันในสัญญาบริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ โดยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีส่งมอบจะต้องผ่านการตรวจเช็ค
คณุภาพและดําเนินการจดัทําให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อยู่ในรูปแบบท่ีลกูค้าต้องการ  

ทัง้นี ้ระยะเวลาการตัง้แต่ทําการรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ จนถึงส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
ให้กบัลกูค้า มีระยะเวลาในการดําเนินการระหวา่ง 2 – 6 เดือน  

 
 

นําเสนอลิขสทิธ์ิ 
คอนเทนต์ให้พิจารณา 

เจรจา/จดัทําสญัญาบริการ
และจําหนา่ยลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ 

สง่มอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
2 3 1 

ออกอากาศ 
4 
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3.4  ออกอากาศ 
การออกอากาศลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ภายหลงัสง่มอบให้กบัลกูค้าขึน้อยู่กบัตารางและผงัรายการของ

ลกูค้าแต่ละราย เช่น ลูกค้าอาจออกอากาศลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ช่วงปลายปี แต่บริษัทฯ ดําเนินการส่งมอบแล้ว
เสร็จตัง้แตก่ลางปี เป็นต้น 

2.3.2  ธุรกจิให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เป็นธุรกิจท่ีบริษัทย่อยเป็นผู้ ดําเนินงาน ซึ่ง ณ ปัจจบุนัเวลาท่ี
บริษัทย่อยให้บริการเป็นเวลาจากช่อง JKN Dramax ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียมของบริษัทย่อยท่ีบริษัทย่อย
เป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตฯ ในการประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทย่อยสามารถให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ได้ไม่เกินวนั
ละ 120 นาที เน่ืองจากใบอนญุาตท่ีได้รับเป็นใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์สําหรับให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถ่ี) ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตวัเอง ซึ่ง กสทช. มีประกาศกําหนดว่า การโฆษณา
และการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชัว่โมงละ 6 นาที โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาตลอดทัง้วนัเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชัว่โมงละ 5 นาที 
หรือวนัละ 120 นาที เท่านัน้ ซึง่เป็นไปตามประกาศของ กสทช. 

ทัง้นี ้รูปแบบเวลาท่ีบริษัทย่อยจําหน่ายในปัจจบุนัมี 3 แบบ คือ 1) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ใน
รูปแบบ ทีวีซี (TVC) หรือสปอต (Spot) 2) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสกู๊ ป (Scoop) และ 
3) รายการแนะนําสินค้าและบริการ (Direct sale) ซึง่ขัน้ตอนการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 1) ติดต่อลกูค้าและนําเสนอเวลาในการให้บริการ 2) จดัทําสญัญาให้บริการ/ลกูค้าจดัทํา 
ใบสัง่ซือ้ 3) เตรียมการออกอากาศ และ 4) ออกอากาศ 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 
ขัน้ตอนที่ 1 : ตดิต่อลูกค้าและนําเสนอเวลาในการให้บริการ 
ลกูค้าธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ มีทัง้หมด 2 ประเภท ดงันี ้ 
 ติดตอ่เจ้าของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Direct Customer):  

การติดต่อกลุ่มลกูค้าเจ้าของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ (Direct Customer) คือ การติดต่อเจ้าของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์  ซึ่ง ฝ่ายขายของบริษัทฯ  
เป็นผู้ รับผิดชอบในขัน้ตอนดงักลา่ว  

 ติดตอ่ผ่านทางบริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency): 
บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนให้กับลูกค้าเจ้าของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ในการวางแผนการโฆษณา และหาช่องทางการโฆษณาท่ีเหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  
ซึง่ Agency แต่ละรายจะเป็นตวัแทนให้กบัเจ้าของสินค้าและผลิตภณัฑ์หลายราย ส่งผลให้ลกูค้าประเภท Agency เป็น
ลกูค้าท่ีมีปริมาณการซือ้ได้มาก สว่นใหญ่ตวัแทนโฆษณาจะมีนโยบายการซือ้ของตนเองอย่างชดัเจน  

ในการติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอเวลาในการให้บริการ ฝ่ายขายจะนําเสนอผังรายการท่ีจะออกอากาศในช่อง JKN 
Dramax พร้อมกบัช่วงเวลาทัง้หมดท่ีสามารถโฆษณาให้กบัลกูค้า รวมถึงผลเรตติง้ของช่องเพือ่ให้ลกูค้าพิจารณา 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1)  สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 37 

 
ขัน้ตอนที่ 2 : จัดทาํสัญญาให้บริการ/ลูกค้าจัดทาํใบส่ังซือ้ 
ภายหลงัจากลกูค้าตดัสินใจเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาสินค้าและผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ จะนําส่งใบเสอราคาเพ่ือให้

ลกูค้าพิจารณาก่อนทําสญัญาให้บริการ หรือลกูค้าทําใบสัง่ซือ้ (PO) และเม่ือได้รับเอกสารยืนยนัการซือ้เวลาโฆษณาทาง
ช่อง JKN Dramax ลกูค้าจะนําส่งไฟล์โฆษณาท่ีต้องการออกอากาศให้บริษัทฯ เป็นลําดบัถดัไป 

ขัน้ตอนที่ 3 : เตรียมการออกอากาศ 
ภายหลังจัดทําสัญญาหรือสั่งซือ้เวลาโฆษณา ลูกค้าจะส่งแผนหรือผังเวลาโฆษณาท่ีลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ 

ออกอากาศทางช่อง JKN Dramax พร้อมกับไฟล์โฆษณา แต่เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ ใช้บริการ PSI ในการออกอากาศ  
ไฟล์โฆษณาจึงจัดเก็บท่ี PSI และมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ ดูแลผังการออกอากาศของช่อง JKN Dramax 
ดําเนินการเรียงลําดบัโฆษณาให้ตามแผนหรือผงัเวลาโฆษณา พร้อมกบัตรวจเช็คจํานวนเวลาโฆษณาท่ีออกอากาศในแต่ละ
วนัเพ่ือมิให้เกินกําหนดของ กสทช. ท่ี 6 นาทีตอ่ชัว่โมงหรือ 120 นาทีต่อวนั 

ขัน้ตอนที่ 4: ออกอากาศ 
การออกอากาศรายการและโฆษณาของช่อง JKN Dramax เป็นการออกอากาศผ่านดาวเทียมของ PSI โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทย่อยเป็นผู้ดแูลผงั และทุกๆ สิน้เดือน PSI จะออกเอกสารยืนยนัการออกอากาศรายการ หรือโฆษณา
ตา่งๆ ให้กบับริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานกบัลกูค้าในการเรียกเก็บเงินเป็นลําดบัตอ่ไป  

2.3.3  ธุรกจิจาํหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
สินค้าและผลิตภณัฑ์ภายใต้ธุรกิจนีเ้ป็นสินค้าท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิมและหรือเป็นเจ้าของ

สิทธ์ิ ทัง้นี ้การดําเนินการเพ่ือให้ได้สินค้าและผลิตภณัฑ์สามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 1) ขัน้ตอนการผลิตลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ 2) ขัน้ตอนการผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และ 3) ขัน้ตอนการจําหน่ายและส่งมอบ
สินค้าและผลิตภณัฑ์ 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาสินค้าของธุรกิจจําหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ 
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ขัน้ตอนที่ 1 : ขัน้ตอนการผลติลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
เน่ืองจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นการผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ  

เป็นผู้ผลิตเอง ทัง้นี ้การจะได้มาซึง่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ดงักลา่วบริษัทฯ จะต้องดําเนินการดงันี ้
 
 

 

1.1 ติดตอ่เจ้าของบทละคร ซรีีย์/ขอพระบรมราชานญุาต 
เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ นํามาผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม 

JKN Original ซึ่งการได้มาในเนือ้หาสําหรับการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์บริษัทฯ จะต้องดําเนินการติดต่อและขอ 
พระบรมราชานญุาตจากสํานกัพระราชวงั พร้อมกบัชีแ้จงวตัถปุระสงค์การผลิตเพ่ือให้สํานกัพระราชวงัพิจารณาและอนญุาต
ให้ผลิตได้ 

1.2 คดัเลือกดารา/นกัแสดง/ทีม Production 
การคัดเลือกดารา นักแสดง เพ่ือแสดงในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจาก

ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และความเหมาะสมในบทบาท และเน่ืองจากปัจจุบนับริษัทฯ ไม่มีทีม Production ดงันัน้การผลิต
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จึงเป็นการจ้างทีม Production จากภายนอกเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ทีมงานของบริษัทฯ เป็น 
ผู้ควบคมุการผลิตอีกครัง้หนึ่ง 

1.3 รับมอบสิทธ์ิลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
ภายหลงัจากทีม Production ผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แล้วเสร็จ ทีมงานของบริษัทฯ จะตรวจเช็คความครบถ้วน

และถกูต้องของงานก่อนทําการตดัต่อและเตรียมผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์เป็นลําดบัถดัไป 
ขัน้ตอนที่ 2 : ขัน้ตอนการผลติสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ พิจารณาและวางแผนการผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  การผลิตสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มีขัน้ตอนดงันี ้
 

 
 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท เช่น DVD สารคดี 

เสือ้ตราพระราชทาน Box set เป็นต้น และเน่ืองจากบริษัทฯ มิได้มีโรงงานผลิตสินค้าของตนเอง การผลิตจงึว่าจ้างบริษัท
ภายนอกเป็นผู้ผลิตแทน โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ตรวจเช็คสินค้าและผลิตภณัฑ์อย่างสม่ําเสมอ 

ขัน้ตอนที่ 3 : ขัน้ตอนการจาํหน่ายและส่งมอบสนิค้าและผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
บริษัทฯ ประชาสมัพนัธ์สินค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางส่ือสถานีโทรทศัน์ของบริษัทฯ และส่ือต่างๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น และสําหรับการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายและให้
ส่วนลดอย่างชัดเจนสําหรับสินค้าแต่ละประเภท ทัง้นี ้การส่งมอบสินค้าและผลิตภณัฑ์เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายระหว่าง
บริษัทฯ และกลุ่มลกูค้า 

 

ตดิตอ่เจ้าของบทละคร ซีรีย์ 
/ขอพระบรมราชานญุาต 

คดัเลือกดารา/นกัแสดง/
ทีม Production 

รับมอบสทิธ์ิลิขสทิธ์ิ
คอนเทนต์ 

2 3 1 

คดัเลือกผู้ผลติ (Suppliers) ผลิต และตรวจสอบสนิค้า/
ผลติภณัฑ์ 

จดัชดุผลิตภณัฑ์ 
2 3 1 

ประชาสมัพนัธ์และ
นําเสนอผลติภณัฑ์ 

จดัทําสญัญาจําหน่ายสนิค้า/
ผลติภณัฑ์ 

สง่มอบสนิค้า/ 
ผลติภฑัณ์ 

2 3 1 
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2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสญัญาให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ล่วงหน้า ทัง้หมด 14 สญัญา 

มลูค่ารวม 500.77 ล้านบาท คาดวา่จะส่งมอบแล้วเสร็จภายในปี 2561 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  

 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
การบริหาร จดัการ รวมถึงผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของปัจจยัดงักลา่ว พร้อมจดัเตรียมแผนรองรับเพ่ือสร้างความเชื่อมัน่ในการบรรลเุป้าหมาย
ของบริษัทฯ ได้ ดงันี ้

1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม  

1.1 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์จาก กสทช. 

 ปัจจุบนั ธุรกิจการให้บริการเวลาเพ่ือประชาสมัพนัธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการเวลาจากช่อง JKN 
Dramax ซึง่เป็นชอ่งสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียมของบริษัทย่อย (JKN Channel) โดยได้รับใบอนญุาตในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์จากสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. ใบอนุญาตฯ ท่ีบริษัทย่อยได้รับ ณ ปัจจบุนั เป็นการต่ออายุครัง้ท่ี 1 จากใบอนุญาตฯ ครัง้แรก มี
ระยะเวลาอนญุาต 2 ปี ซึง่จะหมดอายใุนวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562  

 ทัง้นี  ้หากบริษัทย่อยไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ จากกสทช.เม่ือใบอนุญาตหมดอายุ อาจส่งผล
กระทบในทางลบตอ่ธุรกิจฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสําคญักับประเด็นดงักล่าว และกําหนดแนวทางท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั 
กสทช.ผ่านการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมด้วยดีมาโดยต่อเน่ือง อีกทัง้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และข้อกําหนดในการประกอบ
ธุรกิจสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมของกสทช.อย่างเคร่งครัด ทําให้บริษัทฯ มัน่ใจว่าบริษัทย่อยจะได้รับความเสี่ยงดงักล่าว
น้อย ดงัจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทย่อยได้รับการตอ่อายใุบอนญุาตฯ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ หรือน้อยราย 

 จากโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนต์เป็นหลกั โดยในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักล่าวในสดัส่วน ร้อยละ 81.70 ร้อยละ 85.53 และ
ร้อยละ 92.67ของรายได้รวมแต่ละรอบบญัชีตามลําดบั ทัง้นี ้รายได้ค่าสิทธ์ิท่ีเพิ่มขึน้ ในระหว่างปี 2560 เกิดจากการขาย
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กับลูกค้ารายใหญ่ 4 ราย เป็นหลัก ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตแผ่นดีวิดี บลู-เรย์ (Home 
Entertainment) 2 ราย และบริษัทท่ีประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง 
(Multi-Screen) 2 ราย  

 จากการท่ีรายได้หลกัของบริษัทฯ เกิดจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่เพียง 4 รายเป็นหลกั และหากลูกค้าดงักล่าว 
ซือ้คอนเทนต์จากบริษัทฯ ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดงักล่าวเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้มีการสร้างสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้าผ่านการปฏิบติัตามสญัญาอย่างเคร่งครัด และส่งมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ รวมถึง การหาลกูค้ารายใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้า
รายใหญ่  

นอกจากการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสถานีโทรทศัน์ข่าว CNBC 
เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการพึง่พิงรายได้จากการให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพียงอย่างเดียว โดยคาดว่า
จะเร่ิมดําเนินธุรกิจดงักล่าวในปี 2561  
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1.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถเกบ็หนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิเท่ากบั  739.98 ล้านบาท โดยในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าประมาณ 30 – 150 วนั ทัง้นี ้การให้เครดิตเทอมแก่
ลกูค้าแตล่ะรายฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจของลกูค้า รวมถึงฐานะการเงิน ความสามารถใน
การจา่ยชําระเงิน และปริมาณการสัง่ซือ้สินค้าหรือบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย แต่เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทฯ เกิด
จากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึง่จากการดําเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนี ้
การค้าได้ในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 120 – 220 วนั และจากการท่ีรายได้จากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเท
นต์ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ จํานวนลกูหนีก้ารค้าจงึมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้คา่สิทธ์ิ 

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าได้ตามกําหนดและเกิดเป็นลกูหนีค้้างนานที่เข้าเกณฑ์การ
ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในนโยบาย ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงได้มีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการติดตามการ
ชําระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า โดยฝ่ายการเงินจะทําหน้าท่ีติดตามทวงถามลกูหนีใ้นเบือ้งต้น พร้อมทัง้จดัทําและสรุปรายงานจดั
ชัน้อายุลูกหนี ้(AR aging Report) เพ่ือส่งเร่ืองให้ฝ่ายขายทราบ เพ่ือช่วยในการตรวจสอบและดําเนินการติดตามหนี ้ 
เพ่ือป้องกนัและควบคมุไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ เร่ิมมีการปรับรูปแบบการทําสญัญาจําหน่ายสิทธ์ิ 
คอนเทนต์ โดยมีการเก็บชําระเงินล่วงหน้าเป็นบางสว่น รวมถึงมีการเรียกเก็บเช็คจ่ายลว่งหน้าจากลกูค้าเพ่ือเป็นหลกัประกนั
การชําระเงินและเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงสําหรับการเก็บชําระเงิน ซึง่จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถเก็บหนีจ้าก
ลกูค้าได้เกือบทัง้หมด มีเพียงลกูค้าบางรายท่ีไม่สามารถเก็บหนีไ้ด้ สําหรับลกูค้าท่ีไม่สามารถเก็บหนีไ้ด้ บริษัทฯ จะมีการ
พิจารณาประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต รวมถึงสถานะการเงินและสภาพเศรษฐกิจของลกูค้าแต่ละรายประกอบการตัง้ค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึง่บริษัทฯ ได้ตัง้ประมาณการหนีส้งสยัจะสญูสําหรับหนีจ้ากลกูค้าดงักล่าวแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมัน่ใจ
ว่าด้วยนโยบายในการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้น จะช่วยลดความเส่ียงจากการไม่สามารถเก็บหนีจ้าก
ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ได้ 

1.4 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิโทรทศัน์  

ตัง้แต่ปลายปี 2556 ธุรกิจโทรทศัน์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เน่ืองจากการเปิดประมลูใบอนญุาต
ช่องรายการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลของ กสทช. ส่งผลให้ธุรกิจโทรทศัน์จากเดิมออกอากาศเพียง 6 ช่องสถานี 
เป็น 30 ช่องสถานี (6 ช่องสถานีเดิม และ 24 ช่องสถานีระบบดิจิตอล) ซึง่ถือเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากมีลกูค้า
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์เพ่ิมขึน้ แต่เน่ืองจากใบอนญุาตฯ ดงักล่าวมีมลูค่าสงูและมีกําหนดเวลาการจ่ายชําระท่ี
เคร่งครัด คือ ผู้ ท่ีประมูลใบอนุญาตในระบบดิจิตอลต้องทยอยชําระค่าประมูลให้กับกสทช.ทัง้หมด 6 งวด เร่ิมตัง้แต่ปี  
2557 – 2562 และหากไม่ชําระภายในกําหนด กสทช. สามารถยกเลิกใบอนญุาตได้ ซึง่ในปี 2558 กสทช.มีคําสัง่ปิดช่อง
สถานีระบบดิจิตอลแล้วบางสถานีเน่ืองจากผู้ ชนะการประมูลไม่สามารถชําระค่างวดได้ตามกําหนด ทัง้นี ้จากเหตกุารณ์
ดงักล่าวอาจสง่ผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะสญูเสียลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ได้ในอนาคต  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าวเป็นอย่างดี จงึได้กําหนดนโยบายพิจารณาและคดัเลือกลกูค้าอย่างชดัเจน 
โดยในการคดัเลือกและการให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า บริษัทฯ จะมีการพิจารณาศกัยภาพทางการเงิน ประวติัการดําเนินธุรกิจ 
และประวติัการชําระเงิน และมีการทบทวนเป็นประจําทุก 6 เดือน นอกจากนี ้ลูกค้าธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลท่ีบริษัทฯ 
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ให้บริการในปัจจุบัน เป็นผู้ ท่ีชําระค่าประมูลให้กับ กสทช. ตามกําหนด ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโทรทศัน์ดงักลา่วบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ 

1.5 ความเส่ียงจากการถกูละเมิดลขิสทิธ์ิ  

จากการท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจําหน่ายปัจจบุนั มีทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทซีรีย์ (ลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์กลุ่ม Asian Fantasy) ภาพยนตร์ (ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Hollywood Hit) การ์ตนู (ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Kid’s 
Inspire) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยผู้ ท่ีทําการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ลกัลอบนํา
ภาพและเสียงมาทําการประกอบและเผยแพร่โดยมิได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทัง้ในรูปแบบของการผลิตสินค้า Home 
Entertainment (DVD Blu-ray) หรือการเปิดเวป็ไซต์ออนไลน์ หรือเฟสบุ๊ก (Facebook) ให้ผู้ชมรับชมฟรี  

และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายและให้บริการในปัจจบุนัมีมลูค่าสงูและถือเป็นทรัพย์สินหลกั 
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากถูกละเมิดหรือขโมยออกเผยแพร่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 
บริษัทฯ  ให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าว  และได้กําหนดแนวทางในการป้องกันมิให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของ 
บริษัทฯ ถกูละเมิดหรือถกูลกัลอบ หรือถกูนําออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนญุาต บริษัทฯ จึงได้พยายามลดความเส่ียงดงักล่าว
ด้วยการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) การป้องกนัขัน้ท่ี 1 :  การเข้า - ออกสถานท่ีจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัท (Film Library หรือ FL)  
มีกําหนดรหสัการเข้า - ออกห้อง FL ซึ่งมีเพียงผู้ ได้รับอนุญาตจึงสามารถเข้าถึงรหสั 
และมีสิทธ์ิเข้าห้อง FL 

(2) การป้องกนัขัน้ท่ี 2 : การจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จดัเก็บในเคร่ือง Storage ซึง่มีเพียงผู้ทราบ
รหสัจึงสามารถนําไฟล์ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ออกจากเคร่ือง Storage ได้ 

(3) การป้องกนัขัน้ท่ี 3  : การปรับเปลี่ยนขนาด และความคมชัดของไฟล์ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ กรณีนําออกเพ่ือ
พากย์เสียง เพ่ือมิให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ถกูนําไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนญุาต 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะตระหนกัและหาแนวทางป้องกนัความเสี่ยงจากการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ แต่เน่ืองจาก 
ณ ปัจจบุนั ข้อกฎหมายและบทลงโทษของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิ และการบงัคบัใช้กฎหมายยงัไม่ชดัเจน จึง
ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงบริษัทฯ ยงัคงได้รับผลกระทบจากความเส่ียงดงักลา่ว 

1.6 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณา และการขยายตัวของส่ือโฆษณา
ประเภทอ่ืนๆ  

ปัจจบุนัธุรกิจสื่อในประเทศไทยสามารถจําแนกได้ 3 กลุ่มหลกั คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร  
เป็นต้น 2) สื่อกระจายภาพและเสียง เช่น สื่อโทรทศัน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และ 3) สื่ออ่ืนๆ เช่น  
สื่อกลางแจ้ง ส่ือทางยานพาหนะ เป็นต้น ซึง่จากการสํารวจความนิยมในสื่อของ AGB Neilson ระหว่างปี 2554 – 2560 
พบว่า ส่ือประเภทท่ี (2) สื่อกระจายภาพและเสียง เป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมจากผู้ ใช้สื่อ ซึ่งในแต่ละปีมีการใช้จ่ายเม็ดเงิน 
ค่าโฆษณาผ่านส่ือดังกล่าวเฉลี่ย 100,000 ล้านบาทต่อปี และส่ือประเภทโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมสูงสุด  
โดยสดัสว่นเม็ดเงินคา่โฆษณาทางส่ือโทรทศัน์คิดเป็นสดัส่วนเฉลี่ยร้อยละ 65 – 70 ของเม็ดเงินโฆษณาในแตล่ะปี  

แตอ่ย่างไรก็ตาม แม้วา่สื่อโทรทศัน์จะเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ แตก็่มีความเสี่ยงท่ีในอนาคตอาจไม่สามารถ
รักษาส่วนแบ่งในตลาดได้เน่ืองจากการเกิดขึน้ของสื่อประเภทใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ หรือเว็ปไซต์ เป็นต้น ซึง่หากสื่อประเภท
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อ่ืน ๆ ขยายตวัและสามารถแย่งชิงสว่นแบง่รายได้โฆษณาในธุรกิจสื่อโฆษณาจากกลุ่มสื่อโทรทศัน์ได้นัน้ บริษัทฯ ในฐานะท่ีมี
ลกูค้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโทรทศัน์ ก็ย่อมได้รับผลกระทบตามเช่นเดียวกนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโฆษณาเป็นอย่างดี จึงได้
มีการซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีสามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทาง ทัง้ทาง สื่อโทรทศัน์ รวมถึง VOD หรือการเผยแพร่
ทางออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงมิได้จําหน่ายให้ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสื่อโทรทศัน์เพียงกลุ่มเดียว อีกทัง้ แม้ในอนาคตความนิยม
ในการโฆษณาผ่านทางส่ือโทรทศัน์จะลดลงเน่ืองจากการเกิดขึน้ของสื่ออื่น ๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้ หรือ
เกิดขึน้จนทําให้สื่อโทรทศัน์สญูหายไปได้ บริษัทฯ จงึมัน่ใจว่าความเสี่ยงดงักลา่วจะไม่กระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  

1.7 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัญญาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ จากเจ้าของลิขสิทธ์ิทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 –2560 บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากรายได้ค่าสิทธ์ิซึง่เกิดจาก
ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ โดยคิดเป็นสดัสว่นเฉลี่ยร้อยละ 80 – 93 ตอ่ปี 

ประเภทรายได้ 
งบการเงนิรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่สทิธ์ิ 373.57 81.70 723.90 85.53 1,070.71 92.66 

รายได้จากการให้บริการ 82.49 18.04 79.23 9.36 64.41 5.57 

รายได้จากการขาย 0.05 0.01 38.56 4.56 18.64 1.61 

รวมรายได้ขายและบริการ 456.11 99.75 841.69 99.45 1,153.76 99.84 

รายได้อ่ืน 1.12 0.25 4.68 0.55 1.82 0.16 

รวมรายได้ 457.23 100.00 846.37 100.00 1,155.58 100.00 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจําหน่ายเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีซือ้และนําเข้าจากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจากเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรงในการเป็นผู้ ให้บริการต่อ ทัง้นี ้สิทธ์ิท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก
เจ้าของสิทธ์ิส่วนใหญ่มีอายุสญัญา 3 – 5 ปี แล้วแต่ตกลงตามเง่ือนไข ซึ่งเม่ือสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ ได้รับหมดอายแุล้วหากบริษัทฯ 
ตอ่สญัญาระยะเวลาการได้สิทธ์ิก็ขึน้อยู่กบัการตกลงในขณะนัน้  

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่อสิทธ์ิหรือไม่สามารถหาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เร่ืองใหม่ ๆ เพ่ิมเติมได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้รับสญัญาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และให้ความสําคญักบัประเด็นดงักล่าวเป็นอย่างดี โดยได้มีการกําหนดแนวทางท่ีจะสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกับเจ้าของลิขสิทธ์ิผ่านการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ  
ท่ีตกลงตามสญัญาอย่างเคร่งครัด  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงในประเดน็ดงักล่าวโดยการวางแผนการลงทนุในสิทธ์ิคอนเทนต์ล่วงหน้า และ
ติดต่อซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากหลายบริษัทไม่ได้ผกูขาดเฉพาะรายใดรายหนึ่ง และมีการวางแผนการลงทนุในลิขสิทธ์ิคอน
เทนต์ล่วงหน้า รวมถึงการทําสญัญาแบบ Output deal (คือ การได้รับสิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาด ในช่วงเวลาท่ีตกลงกับ
ผู้ขาย โดยมีสิทธ์ิในการเลือกคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิก่อนเป็นบริษัทแรก) ท่ีมีการกําหนดให้บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเลือก
คอนเทนต์ก่อนบริษัทอ่ืน บริษัทฯ จงึมัน่ใจวา่ความเสี่ยงดงักล่าวจะไม่กระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  
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1.8 ความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลง  

จากการท่ีความนิยมในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามกระแสนิยมของผู้ ชม หรือผู้บริโภค 
ตวัอย่างเช่น ในช่วงยคุ 70 – 90 (ระหว่างปี 2513 – 2542) เป็นช่วงท่ีละคร ซีรีย์ และหนงัจากจีน ไต้หวนั ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น 
ได้รับความนิยมจากผู้ชมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ก่อนท่ีจะถกูแทนท่ีด้วยละครและซีรีย์จากเกาหลี ในยคุ 2000 (ตัง้แต่
ปี 2543 เป็นต้นมา) และในปัจจบุนัความนิยมของละคร ซีรีย์จากเกาหลีเร่ิมจะทรงตัว โดยกระแสความนิยมในซีรีย์จาก
อินเดียเร่ิมเป็นท่ีนิยมจากผู้ชมในประเทศ ดงันัน้ ในฐานะท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
ซึง่ได้รับผลกระทบโดยตรงหากปรับตวัไม่ทนัต่อกระแสนิยม  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในประเด็นดงักล่าวเป็นอย่างดี เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การให้บริการ
และจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ แก่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโทรทศัน์ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจวีโอดี ซึง่เป็นบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมโทรทศัน์ และส่ือโฆษณา ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสความนิยม บริษัทฯ ได้กระจายความเสี่ยงโดยการซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิหลากหลายประเภท 
และเหมาะสมกบัผู้ชมรายการทกุเพศ ทกุวยั  

ปัจจบุนั ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจําหน่าย แบง่ออกเป็น 8 กลุ่ม และลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุม่ท่ีเป็น
ท่ีนิยมของลกูค้า คือ กลุ่ม Asian Fantasy และกลุม่ Hollywood Hit โดยคอนเทนต์ทัง้ 2 กลุม่ ทํารายได้ให้กบับริษัทฯ รวมใน
สดัสว่นร้อยละ 78.65 ของรายได้รวมสําหรับงวดปี 2560 รายละเอียดลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 8 กลุม่ มีดงันี ้ 

ประเภทคอนเทนต์ ลักษณะคอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
1. เจเคเอน็ ออริจินอล  

(JKN Original) 
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตจากสํานักพระราชวังในการจัดทําร่วมกับ  
เนชัน่แนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) 

สาํหรับผู้ชมรายการทกุช่องทาง ทกุเพศ และทกุ
ช่วงอาย ุรวมถงึผู้ชมทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

2. เอเชียน แฟนตาซี  
(Asian Fantasy) 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทซีรีย์ ละคร และภาพยนตร์  
ซึ่งผลิตในภูมิภาคเอเชีย อาทิเช่น ประเทศเกาหลีใต้ 
อินเดีย ฟิลลิปปินส์ จีน เป็นต้น 

สาํหรับผู้ชมทกุเพศ โดยเน้นผู้ชมกลุม่แม่บ้าน 
ผู้ชมกลุม่เพศท่ี 3 และช่วงอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป 

3. ฮอลิวดู ฮิต (Hollywood Hit) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ซีรีย์และภาพยนตร์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฮอลิวดู 

สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และมีชว่งอายรุะหวา่ง 15 – 
55 ปี 

4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค  
(I-Magic The Project) 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทสารคดีสัตว์โลก สารคดี
ธรรมชาติ  สารคดีเ ชิงประวัติศาสตร์  และสารคดี
ชีวประวติับคุคลสําคญัระดบัโลก 

สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุช่วงอาย ุ

5. คิดส์ อินสไปร์  
(Kids Inspired) 

ลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทการ์ตนูต่างประเทศ สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุช่วงอายโุดยเน้นกลุม่
เยาวชนเป็นหลกั  

6. มิวสคิ สตาร์ พาเหรด  
(Music Star Parade) 

ลขิสิทธ์ิคอนเทนต์กลุม่ Music Star Parade เป็นลิขสทิธ์ิ
คอนเทนต์คอนเสร์ิต 

สาํหรับผู้ชมทกุเพศ ทกุช่วงอายโุดยเน้นกลุม่
เยาวชนท่ีช่ืนชอบรายการคอนเสร์ิตจาก
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหล ี 

7. นิวส์ (News) ลขิสิทธ์ิคอนเทนต์รายการบนัเทิงท่ีมีพิธีกรเป็นผู้ดําเนิน
รายการ 

สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และมีชว่งอายรุะหวา่ง 18 – 
65 ปี  

8. ซูเปอร์โชว์  
(Super Show) 

ลขิสิทธ์ิคอนเทนต์รายการตลกในประเทศ รวมถงึ
รายการแข่งขนั 

สาํหรับผู้ชมทกุเพศ และมีชว่งอายรุะหวา่ง  
15 – 65 ปี  
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ด้วยนโยบายการซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีหลากหลาย อีกทัง้มีการจ้าง AGB Neilson เพ่ือวดักระแส
ความนิยมของรายการท่ีออกอากาศทางช่อง JKN Dramax บริษัทฯ จงึมีความเช่ือมัน่ว่าเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยม หรือ
กระแสความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง เป็นความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดบัต่ําตอ่บริษัทฯ  

1.9 ความเส่ียงจากการไม่สามารถจาํหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนถือเป็นสินทรัพย์หลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่มีจํานวนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการ
ลงทนุในแต่ละปี โดยในปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีการลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จํานวน 339.69 ล้านบาท 965.26 
ล้านบาท และ 777.50 ล้านบาท ตามลําดบั ส่งผลให้จํานวนสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 
1,184.27 ล้านบาท ทัง้นี ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่าว จะถูกตดัจําหน่ายแบบเส้นตรงตามอายุของสญัญาเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี
บริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิ ดังนัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้จากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมี อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั โดยในปี  2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตดัจําหน่ายเท่ากบั 
120.19 ล้านบาท 388.85 ล้านบาท และ  616.24 ล้านบาท ตามลําดบั และจากจํานวนสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม  2560 ดงักล่าว ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่มีการลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพิ่มเติมหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ตอ่สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ประมาณการค่าตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสําหรับปี 2561 จะเท่ากบั  622.66 ล้านบาท  

นอกจากการตัดจําหน่ายข้างต้นแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ไม่สามารถจําหน่ายได้ บริษัทฯ 
จะต้องพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ตามนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าค่าลิขสิทธ์ิ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

รายการ การตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่า 

ค่าลิขสิทธ์ิ   

- กรณีท่ีมีข้อบง่ชีว้่าไม่สามารถทํารายได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่สทุธิทางบญัชี 
- กรณีท่ีมีข้อบง่ชีว้่าไม่สามารถทํารายได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่สทุธิทางบญัชี 

- กรณีท่ีมีข้อบง่ชีว้่าไม่สามารถทํารายได้ภายในระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ ตัง้คา่เผื่อการด้อยคา่ร้อยละ 100 ของมลูคา่สทุธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับค่าสิทธ์ิรายการ จํานวน 7.01 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสําหรับลิขสิทธ์ิท่ีเข้าเกณฑ์การตัง้ค่าเผ่ือตามนโยบายเพ่ิม
มากขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนยัสําคญั โดยจากการประมาณการใน
กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ภายหลงัจากวนัท่ีดงักล่าว และไม่มี
การลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติมหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน บริษัทฯ จะต้องพิจารณา
ตัง้คา่เผ่ือการด้อยค่าสําหรับลิขสิทธ์ิท่ีเข้าเกณฑ์การตัง้คา่เผ่ือตามนโยบาย ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 59.42 ล้านบาท  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการไม่สามารถจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นอย่างดี จึงได้มีการควบคมุและ
ตรวจสอบการขายคอนเทนต์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าคอนเทนต์ทกุรายการได้มีการนําเสนอให้ลกูค้าพิจารณา รวมถึง
มีการจําหน่ายในรูปแบบแพ็คเกจท่ีลกูค้าสามารถเลือกตามความต้องการและตาม Budget ได้ อีกทัง้ จากประสบการณ์ท่ี
ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจําหน่ายคอนเทนต์ได้และมีผลการดําเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยจากผลการดําเนินงานปี 
2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เท่ากับ 1,070.71 ล้านบาท และมีกําไรขัน้ต้นจากการจําหน่าย
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เท่ากบั 433.33 ล้านบาท บริษัทฯ จงึมัน่ใจว่าความเสี่ยงจากการไม่สามารถจําหน่ายลิขสิทธิคอนเทนต์เป็น
ความเสี่ยงระดับต่ําสําหรับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สําหรับการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าฯ ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ หากเกิด
เหตุการณ์มีข้อบ่งชีว้่าไม่สามารถจําหน่ายได้จริง ๆ บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมี
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นยัสําคญั เน่ืองจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 76.68 ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี ซึง่มลูค่าของคอน
เทนต์ดงักล่าวจะถกูทยอยคิดค่าตดัจําหน่ายเป็นประจําทกุ ๆ ปี จนหมดภายในปีเดียวกนักบัท่ีถึงเกณฑ์ต้องพิจารณาการตัง้
คา่เผ่ือการด้อยคา่ตามนโยบายของบริษัทฯ 

1.10 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  

ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีต้องนําเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ  
ต้องชําระเงินค่าลิขสิทธ์ิเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คือ สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดยในปี 2559 และ  2560  
บริษัทฯ มีการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และจ่ายชําระเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวน 759.40 ล้านบาท และ 768.50 ล้าน
บาท ตามลําดบั ซึง่จํานวนเงินลงทนุดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.78 และร้อยละ 24.49 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี จึงได้มีการหาแนวทางป้องกนั
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ดําเนินการเปิดวงเงินสําหรับการทําสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Contract) ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2559 เป็นต้นมา รวมถึงขออนมุตัิวงเงินเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจมากขึน้ 
ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้วในเดือนสิงหาคม 2560 นอกจากการเปิดวงเงินสําหรับสัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายอย่างชดัเจนให้การทําสญัญากับต่างประเทศทกุรายการต้องจ่ายชําระ
ผ่านสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทฯ จึงมัน่ใจว่าความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนจะไม่
กระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  

1.11 ความเส่ียงจากการเข้าสู่ธุรกจิของผู้ประกอบการรายใหม่  

การเปิดประมลูใบอนญุาตประกอบธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในปี 2556 ส่งผลให้ธุรกิจสถานีโทรทศัน์เกิดการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้เน่ืองจากมีสถานีโทรทศัน์หลกัเพ่ิม 25 ช่อง จาก 6 ช่องสถานีระบบอนาล็อกเดิม การเพ่ิมขึน้ของช่องทีวี
ส่งผลให้แต่ละช่องต่างแข่งขนักันเพ่ือเรียกกระแสความนิยม รวมถึง Eyeball จากผู้ชมรายการ เพราะการท่ีมีผู้ชมรายการ
เพ่ิมเท่ากับช่องมีรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาเพ่ิม ซึ่งกลยุทธ์ในการเพ่ิมขึน้ผู้ ชมของแต่ละช่องคือ การจัดหา หรือการผลิต
รายการ ทัง้ประเภท ซีรีย์ ละคร ข่าว และรายการอ่ืนๆ ให้ทนัต่อกระแสนิยม หรือทําให้เป็นกระแสนิยม แต่เน่ืองจากการผลิต
รายการ ซีรีย์ ละคร ต้องใช้เงินลงทุนสงู ดงันัน้ช่องทีวีหลายช่องจงึเลือกจดัหารายการสําเร็จรูปออกอากาศแทนการผลิตเอง 
เช่น การซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากบริษัทฯ หรือการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิในตา่งประเทศโดยตรง เป็นต้น  

แม้ว่าปัจจุบนับริษัทท่ีทําธุรกิจซือ้และนําเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ือจําหน่ายให้กับสื่อประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับ
บริษัทฯ มีจํานวนจํากดั แตจ่ากการท่ีช่องทีวีเลือกกลยทุธ์ในการจดัหารายการสําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการเพ่ิมความนิยมจากผู้ชม
นัน้ จึงมีความเสี่ยงท่ีจะมีผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ รายใหม่เกิดขึน้ และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นอย่างดี จึงได้มีการกําหนด
แนวทางท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ลกูค้าผ่านการรับผิดชอบต่อคณุภาพและการให้บริการ และเจ้าของลิขสิทธ์ิผ่าน
การจ่ายชําระค่าธรรมเนียมด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี ้จากการดําเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อขดัแย้งกับกลุ่มลูกค้าและเจ้าของสิทธ์ิ ดงันัน้ บริษัทฯ  
จงึมัน่ใจว่าความเสี่ยงดงักลา่วจงึไม่น่าจะกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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1.12 ความเส่ียงจากข้อจาํกัดในการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา 

การประกอบธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนัน้ อยู่ภายใต้
พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยภายใต้พระราชบญัญติันีผู้้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ี จะต้องมีคณุสมบติัและปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น เวลาในการให้บริการเวลาโฆษณาและประชาสัมพันธ์จะต้องไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเม่ือรวมเวลา
โฆษณาตลอดทัง้วนัเฉล่ียแล้วต้องไม่เกินชัว่โมงละ 5 นาที สดัสว่นรายการและผงัรายการ การบนัทึกรายการท่ีออกอากาศไป
แล้ว และระยะเวลาในการเก็บรักษาบนัทกึรายการ กสทช มีอํานาจกําหนดได้ เป็นต้น  

ด้วยข้อจํากัดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีข้อจํากัดในการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณา โดยไม่
สามารถให้บริการได้มากกว่า 120 นาที ต่อวนั และหาก กสทช. มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพระราชบญัญัติดงักล่าว อาจ
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตได้  

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงจากข้อจํากัดในการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณา แต่เน่ืองจากข้อจํากดัดงักล่าว 
เป็นข้อจํากดัตามหลกัเกณฑ์ของ กสทช ซึง่ผู้ประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ได้รับผลกระทบทกุราย 
จงึไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวได้ 

 

2. ความเส่ียงด้านการบริหาร และการจัดการ  

2.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหารหลัก  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทท่ีก่อตัง้ขึน้โดยคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ คณุพิมพ์อมุา จกัราจุฑาธิบดิ์ และ
ครอบครัวสธีุสถาพร (ครอบครัวคุณจกัรพงษ์) ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการและ
จําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และณ ปัจจุบนัคณุจกัรพงษ์และคณุพิมพ์อุมา จกัราจุฑาธิบดิ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น
รวมกนัเท่ากับร้อยละ 71.85 ของทนุชําระแล้ว รวมถึงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ อีกทัง้คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ และ
คณุพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ ยงัดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารซึง่ถือ
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรดงักล่าวในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลกัเป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ รวมถึงอํานาจอนมุติัและการจดัการของฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน เพ่ือมิให้เกิดการพึ่งพิงผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่ง 
อีกทัง้มีการสนบัสนนุให้พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสพฒันา เช่น มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของสายงาน เพ่ือมิให้เกิดการพึง่พิงพนกังานคนใดคนหนึง่ 

2.2 ความเส่ียงจากการส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนักาํหนด  

จากการท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จําหน่าย เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําเร็จรูปท่ีผ่านขัน้ตอนการตัดต่อ แปล 
พากย์เสียงและ Synchronization ให้สมบรูณ์ก่อนสง่มอบใช้ระยะเวลาแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความยาก ความซบัซ้อนของบท 
และความพร้อมของห้องพากย์และทีมพากย์ ทัง้นี ้ในอดีตบริษัทฯ เคยประสบปัญหาไม่สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้า
ภายในกําหนดเวลาท่ีตกลงตามสัญญาได้ อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ ไม่มีห้องพากย์ของตนเอง จึงต้องเช่าห้องพากย์จาก 
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ผู้ ให้บริการภายนอก ซึง่มีระยะเวลาจํากดัในการใช้บริการห้องพากย์จึงทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถแปลและพากย์ตามกําหนด
ท่ีตกลงกบัลกูค้าได้ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความเสี่ยงจากการส่งมอบงานให้ลกูค้าไม่ทนักําหนด บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและ
การควบคมุการตดัต่อ แปล การพากย์ และกําหนดการตรวจเช็คตารางการส่งมอบงานให้ลูกค้า และสร้างห้องพากย์ และ
ห้องควบคมุการตดัตอ่ของตนเอง เพือ่ให้มีความมัน่ใจวา่จะไม่เกิดความเส่ียงดงักลา่วขึน้อีกในอนาคต 

2.3 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพืน้ที่อาคาร สาํนักงาน  

พืน้ท่ีสํานกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีท่ีเช่าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท เจเคเอ็น 
แลนด์มาร์ค จํากดั ซึง่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ มีอายสุญัญา 3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายสุญัญาเช่า หรือมีอตัราเช่า
และค่าบริการปรับตัวสูงขึน้เม่ือมีการต่ออายุสัญญา อาจจะส่งผลต่อสถานท่ีประกอบธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในประเด็นดงักล่าว อย่างไรก็ดีเน่ืองจากบริษัทฯ จะได้รับสิทธิการต่อสญัญาก่อน
จากผู้ ให้เช่า และท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้ารายอ่ืนทั่วไป           
จึงทําให้เช่ือว่าจะได้รับการต่อสญัญาเช่าต่อไปในอนาคต และนอกจากนีเ้น่ืองจากสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นรายการระหว่าง
กัน ดังนัน้ อัตราค่าเช่าตลอดจนค่าบริการต่างๆ จะต้องมีความสมเหตุสมผล รวมถึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการทํารายการ ดงันัน้บริษัทฯ จงึมัน่ใจวา่ความเสี่ยงในประเดน็ดงักลา่วจะไม่กระทบตอ่บริษัทฯ  

 

3. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

3.1 ความเส่ียงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มีอาํนาจควบคุมการบริหาร  

ณ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ คุณจักรพงษ์ และคุณพิมพ์อุมา                    
จกัราจฑุาธิบด์ิ โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 71.85 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ นอกจากนี ้ทัง้ 2 ท่าน ยงัเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึง่ถือว่าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจควบคมุและมีอิทธิพลต่อการ
กําหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงกําหนดการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเร่ืองท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมถือหุ้น            
ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ ของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนึกถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติอย่างชัดเจน 
รวมถึงมีการกําหนดมาตรการการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม รวมถึง
บคุคลท่ีมีความขดัแย้ง จะไม่มีสิทธิในการอนมุติัรายการนัน้ๆ อีกทัง้ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการ
อิสระจํานวน 4 ท่าน ซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี ช่วยถ่วงดลุในการตดัสินใจ 
และถ่วงดลุอํานาจในการบริหารงานของบริษัทฯ ด้วยโครงสร้างการจดัการท่ีชดัเจนและโปรงใส บริษัทฯ จึงมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้น
รายย่อยอ่ืน และผู้ มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ จะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ 

 ทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของและใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 มีมลูค่าสทุธิเท่ากบั 22.96 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

รายการ กรรมสทิธิ์ 
มูลค่าสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. Computer & Software บริษัทฯ และบริษัทย่อย 0.80 ไม่มี  

2. อปุกรณ์สํานกังาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย 5.97 ไม่มี 

3. เครื่องมือเครื่องใช้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 0.93 ไม่มี 

4. ยานพาหนะ1  บริษัทฯ 13.55 ไม่มี 

5. เครื่องตกแต่งสํานกังาน บริษัทฯ 0.53 ไม่มี 

6. อปุกรณ์ผลิตรายการ บริษัทฯ 0.92 ไม่มี 

7. งานระหว่างก่อสร้าง2 บริษัทฯ 0.26 ไม่มี 

หมายเหต ุ: 1   ยานพานะ มีลกัษณะเป็นสญัญาเช่าซือ้ ซึ่งถกูบนัทึกเป็นหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้รวมเทา่กบั 8.80 ล้านบาท  
 2   งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นงานและอปุกรณ์ที่เกี่ยวกบัห้องพากย์ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการตอ่เติมห้องพากย์และตดิตัง้อปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
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4.2 รายละเอยีดสัญญาเช่า 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินกิจการ ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ การใช้งาน ผู้ให้เช่า ระยะเวลาของสัญญา 
อัตราคาเช่าต่อเดอืน 

(บาท) 

ค่าส่วนกลาง 

(บาท) 
ภาระผูกพนั 

อาคาร เจ เค เอ็น  แกล เลอ รี่  ศาลายา   
ตัง้อยู่ที่ 45/14 หมู่ที่ 1 ตําบลทรงคนอง  

อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

อาคารสํานกังาน 
บริษัท เจเคเอ็น 

แลนด์มาร์ค จํากดั 

3 ปี 

(ตัง้แต่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 61) 
400,000.001 300,000.00 ไม่มี 

อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา 2   
ตัง้อยู่ที่ 45/14 หมู่ที่ 1 ตําบลทรงคนอง  

อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

อาคารสํานกังาน 
บริษัท เจเคเอ็น 

แลนด์มาร์ค จํากดั 

3 ปี 

(ตัง้แต่ 1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 63) 
87,200.00 60,386.00 ไม่มี 

อาคารคลงัสินค้า 

ตั ้ ง อ ยู่ บ น ที่ ดิ น โ ฉ น ด เ ล ข ที่  3082  
ตํ า บ ลท ร ง คน อ ง  อํ า เ ภ อส ามพ ร า น  
จงัหวดันครปฐม 

อาคารคลงัสินค้า 
บริษัท เจเคเอ็น 

แลนด์มาร์ค จํากดั 

3 ปี 

(ตัง้แต่ 1 ก.ย. 59 – 31 ส.ค. 62) 
14,400.00 ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต ุ:  1   บริษัทฯ มีการทําสญัญาเชา่อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา จากบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั (บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีอตัราคา่เช่าสําหรับปีที่ 1 ในอตัราเดือนละ 400,000 
บาท สําหรับในปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะกําหนดอตัราคา่เชา่กนัใหม ่ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จํากดั ได้มีการลงนามในบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเช่า ลง
วนัที่ 1 มกราคม 2560 เพื่อกําหนดอตัราคา่เช่าในปีที่ 2 ในอตัราเดือนละ 400,000 บาท และบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเช่าลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อกําหนดอตัราคา่เช่าในปีที่ 3 ในอตัราเดือนละ 
400,000 บาท โดยอตัราคา่เช่าดงักลา่วเป็นราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
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4.3 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากบั 1,184.27 ล้านบาท รายละเอียดดงันี ้

รายการ กรรมสทิธิ์ ระยะเวลา มูลค่า (บาท) ภาระผูกพนั 

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 1 - 5 ปี 1,184,269,752 ไม่มี 
 
สรุปสาระสําคญัของลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึง่เป็นสินทรัพย์หลกัในการดําเนินงาน ดงันี ้

1. ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์ที่ได้มาจากผู้ จําหน่ายหรือตวัแทนจําหน่ายสิทธิ์คอนเทนต์ตา่งประเทศ โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 - 5 ปี ซึง่สามารถจําแนกสดัสว่นตาม
อายสุญัญาได้ดงันี ้

อายุของลขิสทิธิ์คอนเทนต์ สัดส่วน (ร้อยละ) ของคอนเทนต์ทัง้หมด 

น้อยกวา่เท่ากบั 3 ปี 76.68 

มากกวา่ 3 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 19.76 

มากกวา่ 5 ปี 3.56 

 
2. ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่บริษัทฯ ได้รับมา มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมถึงสิทธิ์คอนเทนต์ที่ได้รับ ระยะเวลา มูลค่าของสญัญา พืน้ที่ที่อนุญาตให้จําหน่าย 

รายละเอียดคอนเทนต์ในสญัญา รูปแบบการเผยแพร่สิทธิ์คอนเทนต์ รวมถึงเงื่อนไขการชําระเงิน ขึน้อยู่กบัรายละเอียดตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ขายและบริษัทฯ 
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3. ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่บริษัทฯ มีอยู่นัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้

ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

1. เจเคเอน็ ออริจินอล (JKN Original) 
15.02 

2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) 
750.04 

3. ฮอลลิวดู ฮิต (Hollywood Hit) 
295.55 

4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) 
72.58 

5. คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspred) 
43.32 

6. มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade) 
3.25 

7. นิวส์ (News) 
2.41 

8. ซปุเปอร์โชว์และซีซัน่นอลไฮไลท์ (Super Show & Seasonal Highlight)  
2.10 

รวม 
1,184.27 
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4.4 สัญญาที่สาํคัญในการดาํเนินธุรกจิ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ มีสญัญาท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจ รายละเอียดดงันี ้

1. CNBC Agreement 
คูส่ญัญา : Business News (Asia) LLP trading as CNBC Asia Pacific (CNBC) 
   

ประเทศของคู่สญัญา : สิงคโปร์ 
   

เง่ือนไขการยกเลิกสญัญา : คู่สัญญาทัง้ 2 ฝ่ายสามารถยกเลิกสญัญาได้ทันที โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อ
คู่สัญญาอีกฝ่าย  หากเกิดกรณีท่ีเข้าข่ายตามท่ีระบุในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น   
2 ลกัษณะดงันี ้
1. สิทธ์ิในการบอกเลิกโดย CNBC มีสาระสําคญัดงันี ้

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการหรือให้บริการตามสิทธ์ิท่ีได้รับ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน 

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งการได้รับอนญุาตจาก
ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการหรือให้บริการตามสิทธ์ิท่ีได้รับ เช่น ใบอนุญาต
ประกอบชอ่งสถานีโทรทศัน์ผ่านระบบดาวเทียมสําหรับช่อง CNBC Thailand 

- ไม่ชําระเงินจํานวนใดๆ แก่ CNBC ตามข้อกําหนดท่ีระบใุนสญัญา  
2. สิทธ์ิในการบอกเลิกโดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสาระสําคญัดงันี ้

- ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ถกูศาลตดัสินให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
- ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในสถานะปรับปรุงโครงสร้างกิจการ หรือถูก

ยื่นคําร้องให้มีสถานะล้มละลาย และไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายใน  
30 วนั 

   

เง่ือนไขการต่อสญัญา : ไม่มีระบใุนสญัญา   
   

สาระสําคญัของสญัญา : บริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจาก CNBC ใน 2 รูปแบบเพ่ือใช้สําหรับดําเนินการในประเทศไทย 
โดยแบ่งตามระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้
1. ระยะท่ี 1 ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570  

โดยบริษัทฯ จะได้รับสิทธ์ิในรูปแบบ “Branded Block” ซึ่งเป็นสิทธ์ิในการ
ออกอากาศคอนเทนต์ของ CNBC ในรูปแบบภาษาไทย โดยสามารถเผยแพร่ได้ใน
ช่องทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม ระบบทีวีดิจิตอล ระบบฟรีทีวี 
และระบบผ่านอินเตอร์เน็ต 

2. ระยะท่ี 2 ภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมสิทธ์ิประเภท Branded Block 
บริษัทฯ จะได้รับสิทธ์ิในรูปแบบ “CNBC Thailand Channel” ซึง่เป็นสิทธ์ิในการ
ผลิตและออกอากาศรายการโทรทศัน์ตามรูปแบบของ CNBC ในรูปแบบภาษาไทย 
โดยออกอากาศทางช่อง CNBC Thailand 

   

ระยะเวลาของสญัญา : 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570 
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4.6  ใบรับรอง / ใบอนุญาตที่บริษัทฯ ได้รับ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีใบรับรอง และใบอนญุาต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

สถาบัน / หน่วยงาน /

บุคคลที่ให้การรับรอง 

ช่ือใบรับรอง / ใบอนุญาต /  

การขึน้ทะเบียน 
ขอบเขต ระยะเวลา       

ที่ได้รับสิทธ์ิ  

สํานกัราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ

พระฉายาลกัษณ์ และภาพพระราช

กรณียกิจ 1/ 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระฉายาลกัษณ์ 

และภาพพระราชกรณียกิจ ไปจัดทําสารคดีชุด My 

Queen – พระราชินีของเรา ความยาว 120 นาที 

เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทัง้ ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ดาวเทียมช่องสญัญาณ  

ตัง้แต ่7 ตลุาคม 

2557 เป็นต้นไป 

เนชนัแนล จีโอกราฟฟิก 

(National 

Geographic) 

จดหมายอนญุาตให้ใช้ตรา 

National Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผลิตภณัฑ์สารคดีชดุ My Queen – พระราชินีของ

เรา 

ตัง้แต ่20 สงิหาคม 

2557 เป็นต้นไป 

สํานกัราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ

พระฉายาลกัษณ์ และภาพพระราช

กรณียกิจ 2/ 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญ พระฉายาลกัษณ์ 

พระฉายาลักษณ์ท่ีฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ ภาพและวีดิ

ทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ไปจดัทําสารคดีชดุ King Bhumibol of 

Thailand: The People’s King – ในหลวงในดวงใจ 

ความยาว 60 นาที 

ตัง้แต ่5 

พฤศจิกายน 2557 

เป็นต้นไป 

สํานกัราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานแผ่นซี ดีพระฉายา

ลกัษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และ

พระราชทานพระราชานญุาต3/ 

พระราชทานพระฉายาลกัษณ์ ภาพพระราชกรณีย

กิจ และพระราชทานพระราชานุญาตทําสําเนาวีดิ

ทัศน์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้าน

ตา่งๆ ไปจดัทําสารคดี ชดุ“My Princess – สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ เจ้าฟ้าประชาชน” 

ตัง้แต ่27 มกราคม 

2558 เป็นต้นไป 

เนชนัแนล จีโอกราฟฟิก 

(National 

Geographic) 

จดหมายอนญุาตให้ใช้ตรา 

National Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผลิตภณัฑ์สารคดีชุด My Princess – สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ เจ้าฟ้าประชาชน 

ตัง้แต ่10 

พฤศจิกายน 2557 

เป็นต้นไป 

คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

(กสทช.) 

ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทศัน์สําหรับให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (กิจการท่ี

ไม่ใช้คล่ืนความถ่ี) ที่ไม่มีโครงข่าย

เป็นของตัวเอง ช่องรายการJKN 

DRAMAX 4/ 

ใช้ในการดําเนินธรุกิจให้บริการสถานีโทรทศัน์ 11 กรกฎาคม 2560 

– 10 กรกฎาคม 

2562 
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สถาบัน / หน่วยงาน /

บุคคลที่ให้การรับรอง 

ช่ือใบรับรอง / ใบอนุญาต /  

การขึน้ทะเบียน 
ขอบเขต ระยะเวลา       

ที่ได้รับสิทธ์ิ  

ทา่นผู้หญิงทศันาวลยั 

ศรสงคราม 

จดหมายพระราชทานพระบรม 

ราชานญุาต 5/ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรม

ฉายาลักษณ์  จากหนัง สือ  “เ จ้ านายเล็ก  ๆ  –  

ยุวกษัตริย์” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ เพ่ือประกอบการจัดทําสารคดีเฉลิมพระ

เกียรติดชุด “King’s Mom : พระมารดาสอง

แผน่ดนิ” 

30 กนัยายน 2559 

เป็นต้นไป 

เนชนัแนล จีโอกราฟฟิก 

(National 

Geographic) 

จดหมายอนญุาตให้ใช้ตรา 

National Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผลิตภณัฑ์สารคดีชดุ King’s Mom : พระมารดา

สองแผ่นดิน 

ตัง้แต ่23 

กมุภาพนัธ์ 2559 

เป็นต้นไป 

เนชนัแนล จีโอกราฟฟิก 

(National 

Geographic) 

จดหมายอนญุาตให้ใช้ตรา 

National Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผลติภณัฑ์สารคดีชดุ Siddahartha  

ตัง้แต ่23 

กมุภาพนัธ์ 2559 

เป็นต้นไป 

สํานกัราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ

พระฉายาลักษณ์  ภาพพระราช

กร ณีย กิ จ  และสํ า เ น า วีดิ ทัศ น์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูิพลอดลุยเดช 6/ 

พระราชทานพระฉายาลกัษณ์ ภาพพระราชกรณีย

กิจ  และสําเนาวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเดจ็พระประมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

ไปจดัทําสารคดี ชดุ“My King – ในหลวงของเรา...

ความสขุ ความทรงจํา นิรันดร” 

ตัง้แต ่27 มกราคม 

2558 เป็นต้นไป 

National 

Broadcasting 

Company Universal 

(NBC) 

License and Corporation 

Agreement 

อนุญาตให้ผลิตรายการเก่ียวกับข่าวธุรกิจและการ

ลงทนุภายใต้แบรนด์ CNBC 

2559 - 2569 

หมายเหต ุ 1/ สารคดีชดุ My Queen – พระราชินีของเรา เป็นสารคดีที่จดัทําเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพ่ือ

เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ตามท่ีกําหนด และบริษัทฯ ยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดทําเป็นหนังสือประกอบดีวีดีสารคดี

ร่วมกบัเนชัน่แนลจีโอกราฟฟิก สหรัฐอเมริกา โดยสามารถผลิตและจําหน่ายได้ในปริมาณท่ีกําหนด 

 2/ สารคดีชดุ The People’s King – ในหลวงในดวงใจ เป็นสารคดีท่ีจดัทําเพ่ือมอบแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และจําหน่าย โดยรายได้ส่วน

หน่ึงทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั โดยสามารถผลติและจําหน่ายได้ในปริมาณท่ีกําหนด 

 3/ สารคดีชดุ My Princess – สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ เจ้าหญิงของเรา เป็นสารคดีท่ีมีความยาว 120 นาที โดยนําพระราชประวตัิและ

พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ จากสถานีโทรทศัน์ช่อง 3, 5 และ 7 พร้อมทัง้เชิญตราสญัญลกัษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 และลงพิมพ์ในหนังสือบทความพิเศษ โดยนํา

เนือ้หาของสารคดีดังกล่าวจัดพิมพ์เป็นหนงัสือ และจัดทําเป็นแผ่นดีวีดี ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ National Geographic โดย

สามารถผลิตและจําหน่ายได้ในปริมาณท่ีกําหนด 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 56 
 

 4/ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ฯ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งการได้รับอนญุาตครัง้แรกจะมีอายุ 1 ปี หากปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคับครบถ้วน  

การต่ออายคุรัง้ต่อไปจะได้รับอนญุาตเป็น 2 ปี และ 5 ปี ตามลําดบั ซึ่งปัจจบุนับริษัทย่อยได้รับการต่ออายคุรัง้ที่ 1 ได้รับอนญุาตเป็น

ระยะเวลา 2 ปี 

 5/ สารคดีชดุ “King’s Mom : พระมารดาสองแผ่นดิน” เป็นสารคดีท่ีจดัทําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก

ช่อง 7 สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องสญัญา PSI Channel และ JKN Dramax ในเดือนพฤศจิกายน 2560 

 6/ สารคดีชดุ “My King : ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจํา นิรันดร” เป็นสารคดีเพ่ือเผยแพร่พระราชประวตัิพระราชกรณียกิจ และ

รําลกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอลุยเดช โดยจดัทําเป็นดีวีดีสารคดีสําหรับมอบแก่หน่วยงานกบั

สถาบนัศกึษาต่างๆ และจําหน่าย โดยรายได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ยสมทบทนุศิริราชมลูนิธิ โดยสามารถผลิตและจําหน่ายได้ในปริมาณท่ีกําหนด 

 

4.7 การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนัน้ การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ  
จะคํานึงถึงผลตอบแทนของผู้ มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วนท่ีจะได้รับจากการลงทนุในธุรกิจดงักล่าวแล้ว การดําเนินธุรกิจตาม
หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
("สํานกังาน ก.ล.ต.") ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญั ด้วยตระหนกัว่าเป็นการควบคุมและกลไกท่ีจะนําไปสู่การ
กํากบัดแูลกิจการท่ีไปลงทนุรวมถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ี
บริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้ได้อย่างสมบรูณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทัง้ สามารถติดตามการบริหารงานของ
กิจการดังกล่าวเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้ มาตรการในการกํากับดูแลกิจการดังกล่าวนี ้
จะเพ่ิมมลูคา่และความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจท่ีบริษัท เข้าลงทนุนัน้จะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยืน  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงาน 
ในบริษัทฯ ดงักล่าวฉบบันี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ รวมทัง้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รายละเอียดมีดงันี ้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่บริษัทเห็นว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ และเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
จะพิจารณาสดัส่วนการลงทนุ กําไรท่ีคาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทนุในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทนุดงักล่าวนัน้ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ ตวัแทนของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ๆ เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคญั และกํากบัดแูลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดงักล่าว 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของสัดส่วนของผู้ ถือหุ้ น และมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107559000303 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์  : JKN 

ประเภทธุรกิจ  : (1)  ให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้ผู้ ประกอบธุรกิจส่ือ 
ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สื่อโทรทัศน์ทุกระบบ ส่ือออนไลน์ 
(Video On Demand หรือ VOD) และผู้ประกอบการธุรกิจ 
โฮมเอน็เตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) เป็นต้น   

(2)  ให้บริการเวลาเพือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์สินค้าและผลิตภณัฑ์
ทางสถานีโทรทศัน์ทัง้ผ่านดาวเทียมและระบบดิจิตอล 

(3)  จําหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตําบลทรงคนอง 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท์  : (66) 2-482-2273 – 4 

โทรสาร  : (66) 2-482-2275 

เวบ็ไซต์ (URL)  : www.jknglobal.com 

ทนุจดทะเบียน  : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) 

มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
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บริษัทย่อยของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

1. บริษัท เจเคเอน็ แชนเนล จาํกัด 

ช่ือบริษัท : บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากดั 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105556143985 

ประเภทธุรกิจ  : สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมประเภท เอน็เตอร์เทนเมนต์ ช่องรายการ 
“JKN Dramax” และให้บริการเวลาโฆษณา 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตําบลทรงคนอง 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท์  : (66) 2-482-2273 – 4 

โทรสาร  : (66) 2-482-2275 

ทนุจดทะเบียน  : 100,000,000 บาท (หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  : 100,000,000 บาท (หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : : 100.00 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
 

2. บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จาํกัด 

ช่ือบริษัท : บริษัท เจเคเอ็น ไอเอม็ซี จํากดั 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0735557001364 

ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจตวัแทนจําหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีช่องรายการ  
“JKN Dramax” และสถานีช่องอ่ืนๆ ภายใต้สิทธิในการจําหน่ายของ
กลุ่มบริษัท 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตําบลทรงคนอง 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท์  : (66 )2-482-2273 – 4 

โทรสาร  : (66) 2-482-2275 

ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  : 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  : 100.00 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
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3. บริษัท เจเคเอน็ โนว์เลดจ์ จาํกัด 

ช่ือบริษัท : บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0735557001925 

ประเภทธุรกิจ  : อยู่ระหวา่งศกึษาธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล / นิติบคุคล 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตําบลทรงคนอง 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท์  : (66) 2-482-2273 – 4 

โทรสาร  : (66) 2-482-2275 

ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  : 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  : 100.00 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
 

4. บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จาํกัด 

ช่ือบริษัท : บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากดั 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0735557003294 

ประเภทธุรกิจ  : อยู่ระหวา่งการศกึษาธุรกิจช่องสถานีโทรทศัน์ขา่วช่อง CNBC  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตําบลทรงคนอง 
อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท์  : (66) 2-482-2273 – 4 

โทรสาร  : (66) 2-482-2275 

ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  : 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  : 100.00 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
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6.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอื่นๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์หุ้นสามญั  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) 
  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เลขท่ี  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท์ : (66) 2-009-9000  
  โทรสาร : (66) 2-009-9991 
  SET Contact center : (66) 2-009-9999 
   
ผู้สอบบญัชี : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
  ชัน้ 33 เลครัชดา ออฟฟิช คอมเพลก็ซ์  
  เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท์ : (66) 2-264-0777 
  โทรสาร : (66) 2-264-0789-90 
   
ท่ีปรึกษากฎหมาย* : บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากดั 
  ชัน้ 23 ยนิูต C และ F อาคารเกสรทาวเวอร์ เลขท่ี 127 
  ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท์ : (66) 2-838-1771 
  โทรสาร : (66) 2-838-1795 

หมายเหต ุ *เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561  เป็นต้นไป 

 

6.3 ข้อมูลสาํคัญอื่น ที่มผีลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทนุ 

 - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2  การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ช่ือหลกัทรัพย์  : JKN  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั(มหาชน) 
ตลาด   : mai 
กลุ่มอตุสาหกรรม  : บริการ 
วนัท่ีเข้าซือ้ขายในวนัแรก : 30 พฤศจิกายน 2560 
ทนุจดทะเบยีน  :  270,000,000 บาท หุ้นสามญัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 270,000,000 บาท หุ้นสามญัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
สิทธิออกเสียง  : 1 : 1 
 

การเปล่ียนแปลงทุนในปี 2559 - 2560 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 257,500,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้น

ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทนุชําระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  ทัง้นี ้  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญั            
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 57,500,000 บาทโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 
115,000,000 หุ้นซึง่คงเหลือจากการจดัสรรตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 5/2559 และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 70,000,000 บาทหุ้น โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 
140,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยท่ีประชมุสามญั           
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 มีมติอนมุติัตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการ ทําให้บริษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียน 270,000,000 บาท โดยแบง่เป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ท่ีปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 มีดงันี ้ 

ลาํดบั คาํนําหน้าช่ือ จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 กลุ่มครอบครัว จกัราจฑุาธิบดิ์ 388,000,000       71.85  
  1.1  นายจกัรพงษ์   จกัราจฑุาธิบด์ิ 280,000,000  51.85  
  1.2  MEDIA KING CAPITAL LTD1/ 68,000,000    12.59  
  1.3  นางสาวพมิพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ 40,000,000     7.41  
2 นายประยงค์ วนิชสวุรรณ 31,939,000          5.91  
3 นายเศกสรร เศรษฐสกล 9,065,800          1.68  
4 นายณรัฐ  จิวาลยั 6,000,000          1.11  
5 นายศรัณย์  ศรัณย์เวชกลุ 4,000,000          0.74  
6 นายธนะสิน  พิพฒัน์กิตติกลุ 3,206,400          0.59  
7 กองทนุเปิดธนชาตพริวิเลจ 3,140,100          0.58  
8 นางรพีพรรณ  เลิศวฒิุชยักลุ 2,875,000          0.53  
9 กองทนุเปิดธนชาตหุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 2,162,700          0.40  

10 นายยศสวิน  วนิชสวุรรณ 1,700,000          0.31  
ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ   87,911,000        16.28  

รวม 540,000,000 
 

100.00 

หมายเหตุ 1/ MEDIA KING CAPITAL LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ท่ีหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายจกัรพงษ์  
จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นผู้ รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง  และเป็นผู้ มี อํานาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว  และเข้าถือหุ้ นของบริษัทฯ  
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

หุ้นกู้ (Bond) 

เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและร่างหนังสือชีช้วน เพ่ือเสนอขายหุ้ นกู้  (Bond)  
ครัง้ท่ี 1/2559 จํานวน 2 ชุด มลูค่ารวม 400 ล้านบาท ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับอนุมติัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 โดยหุ้นกู้ ท่ีขอเสนอขายดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบชุื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกนั และมี
ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  โดยหุ้ นกู้ มีอายุ 2 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 อัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี  
จ่ายดอกเบีย้ทกุ 6 เดือนตลอดอายหุุ้นกู้  และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่  

ต่อมาในวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ท่ี 1/2560 จํานวน 1 ชุด มูลค่ารวม 210  
ล้านบาท ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  
โดยหุ้ นกู้ ท่ีขอเสนอขายดังกล่าวเป็นหุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้ นของกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่เป็นหลักประกัน  
มีนายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบด์ิ เป็นผู้ คํา้ประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ มีอาย ุ1 ปี 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2561 
อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี จา่ยดอกเบีย้ทกุ 3 เดือนตลอดอายหุุ้นกู้  และเสนอขายในวงจํากดัไม่เกิน 10 ราย 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี จากงบเฉพาะ
กิจการ ไม่รวมกําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง และภายหลงัหกัเงินสํารองต่างๆ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อจํากัดตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไข
นโยบายการจ่ายเ งินปันผลเป็นครั ง้คราว  เ พ่ือใ ห้ เ ป็นไปตามแผนการเ ติบโตทางธุ ร กิจของบริ ษัทฯ  ในอนาคต  
ความต้องการใช้เงินลงทนุและเงินทุนหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกิน
กําไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้
คราวเม่ือเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุม 
คราวตอ่ไปโดยข้อมลูกําไรสทุธิและการจ่ายปันผลย้อนหลงัมี ดงันี ้

ปี 2558 2559 2560 
กําไรสทุธิต่อหุ้น (บาทตอ่หุ้น)1/  0.35 0.41 0.45 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทต่อหุ้น) - - - 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 
หมายเหต ุ 1/ กําไรสทุธิตอ่หุ้นปี 2558 –2560 คํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

ด้วยจํานวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 
7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

สําหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนัน้ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของ
กําไรสทุธิหลงัหกัภาษี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จากกําไรสทุธิประจําปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน รวมทัง้สภาพคล่องของบริษัทย่อยนัน้ๆ 
เป็นต้น 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ท่าน และมีสถิติการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

การประชุม
คณะกรรมการ 

จาํนวน 
การประชุม 

จาํนวน 
ที่เข้าร่วม 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง1/ กรรมการอสิระ 12 9 

ประธานกรรมการบริษัท และ 
 

  

ประธานกรรมการตรวจสอบ     

2. นายสรุชยั ชมภไูพสร กรรมการอสิระ  12 12 

กรรมการตรวจสอบ และ 
 

  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

    

3. นายปรีชา บณุยกิดา1/ กรรมการอสิระ  12 11 

กรรมการตรวจสอบ  
 

  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
 

  

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน     

4. นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการอสิระ  12 12 

กรรมการตรวจสอบ และ  
 

  

กรรมการบริหารความเส่ียง     

5. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 1/ กรรมการบริษัท   12 11 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 

  

ประธานกรรมการบริหาร      

6. นางสาวพมิพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ1/  กรรมการบริษัท  และ 12 11 

กรรมการบริหาร     

7. นางพิสมยั  ลิขิตอํานวย1/ กรรมการบริษัท   12 11 

กรรมการบริหารความเส่ียง และ  
 

  

กรรมการบริหาร     

หมายเหต ุ 1/ กรรมการติดภารกิจ จงึไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ครบตามจํานวนครัง้การประชมุ 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
“นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ นางพิสมยั ลิขิตอํานวย กรรมการสองในสามคนนี ้           

ลงลายมือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท”  
หมายเหต ุ : ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ได้มีมติเปลี่ยนแปลง

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จาก นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบด์ิ ลงลายมือช่ือร่วมกับนางสาวพิมพ์อมุา               
จกัราจฑุาธิบด์ิ และประทบัตราสําคญัของบริษัท เป็น นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ หรือนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ หรือ
นางพิสมยั ลิขิตอํานวย รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

  
 ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และระมดัระวงั 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และมีหน้าท่ีดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่  

2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ 
เว้นเสียแต่จะมีเหตจํุาเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนยัสําคญั รายการท่ีมี
นยัสําคญัควรรวมถึง รายการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีมีผลกระทบสําคญัต่อบริษัทฯ รายการซือ้หรือขาย
ทรัพย์สินท่ีสําคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ และ
การกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษัทฯ เป็นต้น 

3. ดําเนินการให้บริษัทฯ นําระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้
สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

4. จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนท่ีจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาและอนมุติั 

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุติัวิสยัทศัน์ นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ 
โดยฝ่ายบริหาร 

6. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคมุกํากบั
ดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

7. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
ของบริษัทฯ  

8. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเหมาะสม 
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9. จดัให้มีและปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและการปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทกุกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 

10.  พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
และคณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจ
ช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด กบับริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการ
ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

11. พิจารณาแต่งตัง้บคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทัง้นี ้บุคคลผู้นัน้ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

12. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ในกรณี
ท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป 

13. พิจารณาและอนมุติัธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน การลงทนุในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการ
ตา่งๆ ท่ีจําเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ  

14. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ (หากมลูค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเง่ือนไขท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง 
และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

15. กํากบั ควบคมุ และป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 
16. ดําเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูท่ีเหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้ มีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 
17. จัดทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน            

เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 
18. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคล
ดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร                         
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบ
อํานาจนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทํา
ขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) เว้นแตธุ่รกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และ
มีหลกัเกณฑ์เดียวกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

19. ขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการ
ดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯ  
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20. กรรมการและผู้ บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

21. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมลู
ภายในของบริษัทฯ  ทัง้ท่ีได้มาจากการกระทําตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสําคญัต่อบริษัทฯ 
เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

22. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักล่าวมีหน้าท่ีแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และหลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  
1. กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานเพ่ือประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  
2. ส่งเสริมและกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 

โปร่งใสและสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั รวมถึงจดัให้มีจํานวนครัง้ในการประชมุท่ีเพียงพอต่อ
การกํากบัดแูลติดตามผล ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการร่วมอภิปราย ตัง้คําถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่าง
การประชมุ  

3. ดแูล ติดตามผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 
4. สนับสนุนให้ผู้ บริหารและพนักงานบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส                  

มีประสิทธิภาพสงูสดุภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกํากบัดแูล เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายและแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพฒันาทกัษะและความชํานาญอย่างตอ่เน่ือง  

 

8.2 คณะผู้บริหาร  

(ตามคํานิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม))  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 5 ท่าน/1 ประกอบด้วย 

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1.นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) 

2. นางพิสมยั  ลิขิตอํานวย/2 รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี  

3. นางสาวพมิพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ  รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร 
4. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ  รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและการขาย 
5. นายธีรภทัร์ เพช็รโปรี/3 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี 

หมายเหต:ุ * ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ จัดการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากผู้ จัดการลงมา ผู้ ซึ่งดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่ากบัผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร
ในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้ จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ 
ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 /1   ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2561 มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้บุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพิ่มจํานวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายบรรพต  ชวาลกร ตําแหน่ง รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานปฏิบตัิการ และ 2) นายสมบตัิ  กิตติบนัเทิงกุลตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเร่ิมดํารงตําแหน่งตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
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 /2   ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2561ให้ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการ
ผู้จดัการอาวโุส โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 /3   ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ให้ดํารงตําแหน่ง รองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
1. กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท 
2. กํากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบติังานประจําตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบาย วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามท่ีได้รับความเห็นชอบและอนมุติัจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. บริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีคณะกรรมการกําหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น 

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้การดําเนินการทางธุรกิจ รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. กํากับดแูลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยรวม
เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบและอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. เจรจาและเข้าทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนในสินค้าและ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามงบประมาณการลงทนุหรืองบประมาณอ่ืนๆ ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท การเก็บสินค้าคงคลงั 
หรือการขายสินค้า) ภายในกําหนดวงเงินของธุรกรรมตามท่ีกําหนดในตารางอํานาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมตัิจาก               
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

7. สัง่การ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทึกภายในสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กบันโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้รักษาระเบียบอนัดีงามภายในองค์กร 

8. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่ือให้มีผล

ประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ 

10. พฒันาองค์กรให้มีผลการดําเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง
เพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยืน 

11. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยทําการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง
เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

12. พิจารณาอนมุติัการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ รวม
ตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนมุติั (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

13. พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินการของบริษัทฯ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น 

14. มอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบติังานท่ีกําหนดในนามของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ทัง้นี ้การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจท่ีระบุไว้ใน
หนงัสือมอบอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมาย
ภายใต้ขอบเขตของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจช่วงหรือ
มอบหมายท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจใดๆ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขดัแย้ง



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 71 

 

ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กบับริษัทฯ สามารถอนมุตัิธุรกรรมดงักล่าวได้ ในกรณีนี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะไม่มีอํานาจในการ
อนมุติัธุรกรรมดงักล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแตธุ่รกรรมดงักลา่วเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลกัเกณฑ์เดียวกบัการทํารายการ
กบับคุคลภายนอก (Arm's Length)  

15. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายและได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) 
1. ดําเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
2. กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบติั 

บริหารจดัการ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
3. จดัทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท 
4. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 
5. บริหารจดัการงานทกุๆ ด้าน ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ท่ีได้รับอนมุติั

จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
6. พิจารณาอนมุติัการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์              
รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนมุติั (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

7. เป็นผู้ กํากับให้มีการปฏิบติังานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ หากมีข้อสงสยัให้เป็น 
ผู้ วินิจฉยั หากมีเหตผุลความจําเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

8. มีอํานาจในการออกคําสัง่ กําหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีปฏิบติังานตามความเหมาะสม 
9. ดแูลให้บคุลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง 
10. พฒันาองค์กรให้มีผลการดําเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง

เพ่ือให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยัง่ยืน 
11. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมเพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของ

บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 
12. กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบ และควบคมุผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ/

หรือบริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุ เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 
รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผลประกอบการท่ีดีขึน้] 

13. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยทําการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง
เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายและได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร 

15. มอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคล  หรือกลุ่มบคุคลอ่ืนใดปฏิบติังานท่ีกําหนดในนามของกรรมการ
ผู้จดัการ ทัง้นี ้การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบ
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อํานาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้
ขอบเขตของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจช่วงหรือมอบหมายท่ีทําให้
กรรมการผู้จดัการหรือผู้ ได้รับมอบอํานาจใด ๆ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับ
บริษัทฯ สามารถอนมุติัธุรกรรมดงักล่าวได้ ในกรณีนี ้กรรมการผู้จดัการจะไม่มีอํานาจในการอนมุติัธุรกรรมดงักล่าว โดยต้อง
เสนอธุรกรรมดงักลา่วให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
เว้นแต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลกัเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบคุคลภายนอก (Arm’s 
Length) ซึง่เป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิไว้แล้ว 

 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ /1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

หมายเหต ุ /1   ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี  16 มกราคม 2561 มีมติอนมุตัิการปรับโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ 
โดยยกเลกิตําแหนง่ ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี และเพ่ิมตําแหน่งรวม 3 ตําแหน่ง ได้แก่  
- ลําดบัสายการบงัคบับญัชาตอ่จาก กรรมการผู้จดัการ จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่  รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
- ลําดบัสายการบงัคบับญัชาต่อจาก รองกรรมการผู้จัดการอาวโุส จํานวน 3 ตําแหน่งได้แก่  รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
ปฏิบตักิาร, รองกรรมการผู้จดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารคอนเทนต์ 

/2   บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการสรรหาผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงาน              

การเงนิและบญัชี 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงาน 

การตลาดและการขาย 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบริหาร 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ 

(รักษาการ)  /2

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานการเงนิ

และบญัช ี

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
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8.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ นางสาววริศร์นลิน สภุาสนนัท์ เป็นเลขานกุารบริษัท นบัตัง้แต่วนัท่ี 19 กนัยายน 
2559 โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทของบริษัท  
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) มีดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
1.1  ทะเบียนกรรมการ 
1.2  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 
1.3  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้สว่นเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3.  เก็บรักษาสําเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ย่ืนตอ่

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
4.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
5.  จดัสง่สําเนารายงานการมีส่วนได้เสยีตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึง่จดัทําโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้กบัประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทัง้ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบริษัท 
คนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ี และให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบติัหน้าท่ีแทนในชว่งเวลาดงักลา่ว 

 

ประวตัิโดยสงัเขปของเลขานกุารบริษัท 
นางสาววริศร์นลิน  สภุาสนนัท์  
การศกึษา   ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูร   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22/2004 

หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 48/2004 
หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 77/2017 
หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 17/2017 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ก) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัต่อ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  

ในปี 2560 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 มีมติอนมุติัค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ลาํดับ คณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/เดอืน) (บาท/ครัง้) 

1 คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 40,000 18,750 (ไม่เกิน 15 ครัง้ตอ่ปี) 
    กรรมการ 20,000 15,000 (ไม่เกิน 15 ครัง้ตอ่ปี) 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 12,500 5,000 
    กรรมการ 10,000 5,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด ประธานกรรมการ ไม่มี 5,000 
  คา่ตอบแทน กรรมการ ไม่มี 5,000 

4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ ไม่มี 5,000 
    กรรมการ ไม่มี 5,000 

5 คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ไม่มี ไม่มี 

    กรรมการ ไม่มี ไม่มี 
 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุตา่งๆ ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

รายช่ือกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ (ปี 2560) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง รวม 

ค่าเบีย้ 
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้ประชุม 

1. พลเรือเอกอภิชาต ิเพ็งศรีทอง 168,750 480,000 40,000 150,000 - - 838,750 

2. นายสรุชยั ชมภไูพสร 180,000 240,000 50,000 120,000 10,000 - 600,000 

3. นายปรีชา บณุยกิดา 165,000 240,000 50,000 120,000 10,000 20,000 605,000 

4. นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา 180,000 240,000 50,000 120,000 - 20,000 610,000 

5. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์  165,000 240,000 - - 10,000 - 415,000 

6. นางสาวพิมพ์อมุา  
    จกัราจฑุาธิบดิ์  

165,000 240,000 - - - - 405,000 

7. นางพิสมยั  ลขิิตอํานวย 165,000 240,000 - - - 15,000 420,000 
รวม 1,188,750 1,920,000 190,000 510,000 30,000 55,000 3,893,750 

 

(ข) คา่ตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี - 

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  

(ก) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้จํานวน 13,972,951 
บาท และ 28,098,632 บาท ตามลําดบั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน โบนสั เงินสมทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และอ่ืนๆ โดยสรุปได้ดงันี ้
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ปี  จาํนวนผู้บริหาร (คน) ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

ปี 2559 5 13.97 
ปี 2560 5 28.10 

หมายเหต ุ    ในช่วงระหว่างปี 2559 ได้มีผู้บริหารลาออกจากตําแหน่ง โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้บริหารคงเหลือ 5 ท่าน และในปี 2560 และมีการ
ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และมีผู้บริหารคนใหม่รวมถึง มีการวา่จ้างผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชีคนใหม่ตัง้แต่วนัท่ี 15 
มีนาคม 2560 

 (ข) คา่ตอบแทนอ่ืน 
- ไม่มี – 
 

8.5 บุคลากร  

8.5.1 จาํนวนพนักงาน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนกังานจํานวนทัง้สิน้ 59 คน และ 
76 คน ตามลําดบั โดยแบง่ตามสายงานหลกั ได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จาํนวน (คน) จาํนวน (คน) 

สายงานบริหาร (ผู้บริหาร) 5 6 
สายงานอํานวยการ 14 15 
สายงานระบบปฏิบตัิการ 18 31 
สายงานบญัชีและการเงิน 12 13 
สายงานขายและการตลาด 10 11 

รวม 59 76 

 

8.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงาน  

(ก) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้
จํานวน 10,882,975 บาท และ 31,412,483 บาท ตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน เบีย้เลีย้ง โบนสั เงิน
สมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ/1 เงินประกนัสงัคมและสวสัดิการอ่ืนๆ 

(ข) คา่ตอบแทนอ่ืน 
 - ไม่มี –  
 

เงนิกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพเม่ือวนัท่ี 11  กมุภาพนัธ์  2557 ภายใต้การจดัการของบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จํากดั (มหาชน) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจงู
ใจให้พนกังานทํางานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทนุเป็นเงินสะสมของพนกังานในอตัราขัน้ต่ําร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน หรือสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเพ่ิมได้แต่ต้องไม่เกินอตัราเงินสมทบท่ีบริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบ
จากบริษัทโดยอ้างอิงอายกุารเข้าเป็นสมาชิกกองทนุของพนกังานเป็นเกณฑ์  
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8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสําคัญและมีคุณค่าย่ิง ในการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจ จึงให้
ความสําคญัต่อการพฒันาบคุลากร โดยส่งเสริมให้มีการพฒันาอย่างเป็นระบบ ทัว่ถึง และต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพนูความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทกัษะการทํางานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมให้กบับุคลากรตามตําแหน่งงาน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพ
ผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานให้กบัผู้ปฏิบติังานทกุระดบัตามตําแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้
การบริหารทรัพยากรบคุคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบติังานมีความสขุ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมขึน้ภายในบริษัทฯ โดยเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้และประสบการณ์ รวมถึง              
ส่งพนกังานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมทัง้เป็นการจดัอบรม
ภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบนัภายนอกแก่ผู้บริหารและพนกังานจํานวน 17 หลกัสตูร เฉล่ีย 9.70 ชัว่โมง/คน/ปี 
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9.  การกาํกับดูแลกจิการ 

 

9.1  การกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผู้ ถือหุ้ นและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้ นและ 
ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการปฏิบติั
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ดังนัน้ นอกจาก 
บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กําหนดเป็นหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท 
จดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ ยังได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็น  
5 หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก โดยบริษัทฯ ดําเนินการให้มั่นใจได้ว่า  

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เชน่ (1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วน
แบ่งกําไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทุนและ
ออกหุ้นใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้คําถามต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเร่ืองอื่นใดท่ี
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัสง่เสริมและกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี ้
(1)  นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิการซือ้ขาย
หรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบั
หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชมุ สิทธิในการเสนอบคุคลเพ่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อท่ีประชมุล่วงหน้าก่อนการประชมุ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุ เป็นต้น 

(ค) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการงดเว้นการกระทําใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจํากดัสิทธิ หรือการ
ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชมุผู้ ถือ
หุ้น เช่น ไม่นําเสนอเอกสารท่ีมีข้อมลูสําคญัเพิ่มเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพิ่มวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 

(ง) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูล
สําคญัท่ีเป็นปัจจบุนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 
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(2)  การเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อมลู
ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลาสําหรับ
การประชมุผู้ ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาข้อมลูก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนการประชมุผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูในรูปแบบเอกสารท่ีบริษัทฯ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 

(ข) หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุ ซึง่ประกอบด้วย รายละเอียด
วาระการประชมุ มติท่ีประชมุ การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผู้ ถือหุ้น จดัทําเป็น “รายงานการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น” เผยแพร่ขึน้เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชุม โดยดําเนินการตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน 

ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(ค) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นและไม่จํากัดสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีการ

เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นําเสนอเอกสารท่ีมีข้อมลูสําคญัเพ่ิมเติม
ระหว่างการประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า 

(ง) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นข้อมลูปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ 

(3)  การดําเนินการประชมุ 
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่าง

เตม็ท่ีในการประชมุผู้ ถือหุ้นและจะละเว้นการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 
(ข) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ผู้ ถือหุ้ นทราบในหนังสือเชิญ

ประชมุและในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ดําเนินการประชมุจะแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติให้ 
ผู้ ถือหุ้ นทราบในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงใน
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 

(ค) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมหรือเก่ียวข้องกับ 
บริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระ รวมทัง้จัดให้มีการบนัทึก 
ข้อซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชมุหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้คําชีแ้จง
ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 

(ง) คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสําคญัของการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และเคารพสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น จงึสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายรวมถึงผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ และ 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

(ก) ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารท่ีเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  
จะไม่นําเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีไม่จําเป็นต่อท่ีประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องใช้เวลาใน
การศกึษาอย่างเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 
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(ข) อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ โดยส่งประวติัและหนงัสือยินยอมของบคุคลดงักล่าวไปยงัประธานกรรมการบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และ
ขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ กําหนด 

(ค) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้ นสามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบ
มอบฉนัทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(ง) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นได้ 

(จ) สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนสําหรับวาระการประชมุท่ีสําคญั เช่น รายการระหว่างกนัการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัสําคญั 

(ฉ) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง 
ผู้ ถือหุ้ นลูกค้า คู่ค้า สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายและ
หลกัเกณฑ์ใน การปฏิบติักบักลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มซึง่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  พนกังาน 
บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้

ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด และมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสําคญั และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้ รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบคุคลท่ีรับเร่ือง เป็นต้น บริษัทฯ มีหน้าท่ีดแูลจดั
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ จะมีการ
ตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนกังานให้อยู่ในมาตรฐานของอตุสาหกรรม และยงัถือเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ ในการพฒันาความรู้ของพนกังานท่ีจําเป็นสําหรับการประกอบและดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทัง้องค์กร 

(2)  ลกูค้า 
บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลกูค้า โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์

สจุริตความเช่ือถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ด้วย
การรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้ บริหารและ
พนกังานทุกคนปฏิบติัตามมาตรการตามนโยบายนี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ยึดมัน่ในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์และให้บริการ 
ท่ีดี มีคณุภาพ บริษัทฯ จะปฏิบติังานและดําเนินธุรกิจโดยยดึหลกัจริยธรรม 

(3)  เจ้าหนี ้
บริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์และปฏิบติัต่อเจ้าหนี ้โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สุจริต ความเช่ือถือและ

ไว้วางใจซึง่กนัและกนั และมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เอาใจใส ่และให้ความสําคญัตอ่เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ทําข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีอ้ย่าง
ดีท่ีสดุ 
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(4)  คูค้่า 
บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีความเท่าเทียมกนั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย มีการพฒันาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับ
บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจากเง่ือนไขต่างๆ เช่น เง่ือนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมัน่ในสิ่งท่ีถกูต้อง 

(5)  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ลงทนุ 
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีเก่ียวข้องและส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างมีนยัสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
เป็นสําคญั และรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้วยความยดึมัน่ในสิ่งท่ีถกูต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการงดเว้นการกระทําใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจํากดัสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิพืน้ฐาน
ของผู้ ถือหุ้นเช่น (1) สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจ่ายเงิน
ปันผล การจดัสรรผลกําไรของบริษัทฯ การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนและออก
หุ้นใหม่ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุม 
ผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่นําเสนอเอกสารท่ีมีข้อมลูสําคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญั
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เป็นต้น 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ได้แก่ 
สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่ง
คําถามตอ่ท่ีประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของ 
ผู้ ถือหุ้ นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น  
ไม่นําเสนอเอกสารท่ีมีข้อมลูสําคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เป็นต้น 

(6)  ชมุชน 
บริษัทฯ และพนักงานจะยึดมั่นปฏิบติัตนในการดําเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สังคม

และชุมชน และมีหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็มิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน
พฒันาชมุชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดจนรับผิดชอบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกนั  

(7)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้กําหนดไว้ และบริษัทฯ  

จะสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะยึดมัน่ในการให้บริการ
และจําหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ท่ีดี มีคณุภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย 

บริษัทฯ  ได้จัดใ ห้มีช่องทางรับข้อร้องเ รียน  และ /หรือแสดงความคิดเห็น  โดยสามารถส่ง อีเมล์ 
ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงท่ี เมนู Contact us ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดให้มีการคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลบั โดยใน
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เบือ้งต้นเลขานกุารบริษัทจะทําการรวบรวมสรุปเร่ืองดงักล่าวแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสจูน์หา
ข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมลูท่ีกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอ่ไป  

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล 

ทางการเงิน และข้อมูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ ลงทุนหรือผู้ มีส่วนได้เสีย  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือให้ทุกฝ่าย 
มีโอกาสได้ รับข้อมูลอย่าง  เ ท่า เ ทียมกัน  โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี  เว็บไซต์  : 
www.jknglobal.com  

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต และเพ่ือพิจารณา
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

บริษัทฯ จะดําเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจท่ี
คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีการทํารายการระหว่างกันโดย
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้ น          
บริษัทฯ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานคล้ายคลงึกบับริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการ
ถือหุ้นดงักลา่วขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะและจดัทํารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึง 

ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคญัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
(1)  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ก) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดจํานวนกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทัง้นีก้รรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

(ข) กรรมการบริษัท จะต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(ค) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และ 

ไม่น้อยกวา่ 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
ซึง่มีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคณุสมบติัท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

(ง) บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการไว้อย่าง
ชดัเจนโดยกําหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกนักับกรรมการผู้จดัการ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกํากับ
ดแูลปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ และหน้าท่ีในการบริหารการปฏิบติังานบริษัทฯ 

(จ) บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานข้อมูลการเป็น
กรรมการผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคุมในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืน การเป็นหุ้นส่วนผู้ จัดการในห้างหุ้นส่วน
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สามญั หรือการเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด ให้บริษัทฯ ทราบตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าท่ีต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และ 
ทําหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 (2)  คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริ ษัท  ไ ด้แต่งตั ง้กรรมการจํานวนหนึ่ งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือทําหน้าท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร  

(ก)   คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมถึงหน้าท่ีในการสอบทาน

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี การเปิดเผยข้อมลู
ของบริษัทฯ และการจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ตามท่ีปรากฏในขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
เพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมถึงหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ี

สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือ
วิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ พิจารณาแนวทาง และกําหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารโดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีปรากฏในขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

(ค)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
เพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมถึงหน้าท่ีในการกําหนด

นโยบาย กลยทุธ์ในการจดัการ และกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ติดตามเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามี
การประเมินความเส่ียงและผลกระทบ รวมทัง้การจดัการความเสี่ยงในระดบั องค์กรของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม 
และทนัต่อสถานการณ์ 

(ง)  คณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือทําหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่รวมถึงหน้าท่ีบริหารจดัการ

และควบคมุกิจการของบริษัทฯ บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัทฯ กลัน่กรอง
และกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯการกําหนด
หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา
และ อนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีปรากฏใน
ขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร 
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(3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
ภายหลังจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจําทุกปี เพื่อประเมินผลงานในปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปีตอ่ๆ ไป 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  และ
คณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู โดยนําแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเร่ิมประเมินผลตัง้แต่การปฏิบติังานประจําปี 2560 เป็นต้นไป 

(4)  การจดัทํารายงานประจําปี 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทัง้
กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของ  บริษัทฯประกอบด้วย  คณะกรรมการจํานวน 5 ชุด  คือ  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์และประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ท่าน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 
คณะ โดยมีรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

8 / 10 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 10 / 10 

3. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 10 / 10 

4. นางธิติญา พงศ์พนัธ์ุวฒันา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 10 / 10 

หมายเหต ุ นายสรุชยั ชมพูไพสร นายปรีชา บุณยกิดา และนางธิติญา พงศ์พนัธ์ุวฒันา เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชี และการเงินเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของ
บริษัทฯ 
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โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2560 ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้นางอมุาพร   
ภเูวียงแก้ว เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัท  และเม่ือครบวาระดํารงตําแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี และให้กรรมการตรวจสอบท่ีพ้น
ตําแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่ 
กรณีท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แตไ่ม่ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกในกรณี
ท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมี
คณุสมบติัครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดโดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีใช้ในรายงานทางการเงิน 

2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชมุร่วมกบัหวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจําปี อตัรากําลงัคน และทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบติังานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึง การพิจารณาอนุมัติทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน
ตรวจสอบภายในสว่นท่ีมีนยัสําคญั 

3) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในนโยบายการควบคมุ และกลไกการกํากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯเข้าไปลงทนุ 

4) พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพ่ือรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และหารือเก่ียวกับปัญหา 
อปุสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชี 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงพิจารณาข้อกําหนด 
และการเลิกการทํารายการท่ีแตกต่างไปจากข้อกําหนดเร่ืองการเลิกการทํารายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทํารายการใน
สาระสําคญั และพิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายการควบคมุ และกลไกการกํากับดแูลกิจการท่ีบริษัทฯเข้าไปลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  
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6) จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าว 
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

7) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
8) รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เ พ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
10) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือ
การกระทําท่ีต้องรายงานมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
10.2  การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ได้ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจจะรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทําข้างต้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต หรือตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

11) ขอบเขต และหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านอืน่ๆ 
11.1 ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีจะกําหนดขึน้เพ่ิมเติมในอนาคต 
11.2 ปฏิบตัิงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคําสัง่นัน้ต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
11.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนําเสนออนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท 
11.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี (Self-Assessment) และนําเสนอผล

ประเมินดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตา่งๆ ได้แก่ การแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่า
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท การเรียกขอข้อมูลจาก
หน่วยงานตา่งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองตา่งๆ ได้ 

(ข) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ท่าน ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้
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รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ  ประธานกรรมการบริหาร 18 / 18 
2. นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ  กรรมการบริหาร 18 / 18 
3. นางพิสมยั  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหาร 18 / 18 
4. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ กรรมการบริหาร 18 / 18 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ท่ี 1/2560 ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2560 มีมติแต่งตัง้นางสาววริศร์นลิน  
สภุาสนนัท์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 
1) กรรมการบริหารจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) เสียชีวิต 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

2)  กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อบริษัทฯ การลาออกให้มี
ผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1) นําเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 

การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองข้อเสนอของ
ฝ่ายบริหารเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัต่อไป 

2) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3) พิจารณาอนุมตัิการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป  ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมติัในหลกัการไว้แล้ว ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการ
ได้มาจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนมุติั (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนมุติั 

5) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจําปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6) มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าว มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
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เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้ การมอบอํานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้ รับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด) มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนมุตัิการดําเนินการในเร่ือง
ดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ืออนมุติัต่อไป 
เว้นแต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลกัเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's 
Length) 

7) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน แลกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน   

ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายสรุชยั ชมภไูพสร  ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน   
2 / 2 

2. นายปรีชา บณุยกิดา กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน   

2 / 2 

3. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน   

2 / 2 

โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนครัง้ท่ี 1/2559 ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 มีมติแต่งตัง้
นางสาววริศร์นลิน  สุภาสนันท์  เ ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  โดยมีผลตัง้แต ่
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนีห้มายถึง ช่วงเวลา
ระหว่างการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน ซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ได้อีก 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกําหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อ่ืนของ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ มีอํานาจในการจดัการของบริษัทฯ 
2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ของบริษัทฯ 
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3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรรมการ 
(ข) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการ 
(ค) ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ มีอํานาจในการจดัการ 

4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

5) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามข้อบงัคบั 
6) ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ มีอํานาจในการจดัการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรได้รับ
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้ 

7) กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้ บริหารระดับสูงและผู้ มีอํานาจในการจัดการของ 
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
ให้ความสําคญักบัการเพ่ิมมลูคา่ของส่วนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและ
เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ
เป้าหมาย การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจําปีของ 
บริษัทฯ ด้วย 

9) ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

(ง) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน แลกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง  

ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายปรีชา บณุยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  4 / 4 
2. นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการบริหารความเส่ียง 4 / 4 
3. นางพิสมยั  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหารความเส่ียง 3 / 4 

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครัง้ท่ี 1/2560 ณ วันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้ 
นางอมุาพร ภเูวียงแก้ว เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 
1) กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 
(4) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ  

3) ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คณุสมบติัเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีสําคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้าน
การประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบติัการ ด้านความปลอดภยัของข้อมลู ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีบริหารความเสี่ยงดงักล่าวให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยกําหนดเป็น
นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 

2) กําหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับองค์กร 
3) กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จ โดยมุ่งเน้นการคํานึงถึงความเส่ียงในแต่

ละปัจจัยเพ่ือประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร อีกทัง้ ปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองให้
เหมาะสมกบัสภาวะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจํา ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัซึง่สง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 

5) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  

9.3 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือรวบรวม
องค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  

โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแตง่ตัง้ คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคา่ตอบแทนซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และประธาน
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กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนยังดํารงตําแหน่งประธานกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

1.  กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกําหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อ่ืนของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ มีอํานาจในการจดัการของบริษัทฯ 

2.  พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ของบริษัทฯ 
3.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรรมการ 
(2) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการ 
(3) บริหารระดบัสงูและผู้ มีอํานาจในการจดัการ 

4.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

5.  เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามข้อบงัคบั 
6.  ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ มีอํานาจในการจดัการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรได้รับ
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้ 

7.  กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดบัสูงและผู้ มีอํานาจในการจดัการของบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําปี โดยจะต้องคํานึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้
ความสําคญักบัการเพ่ิมมลูค่าของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 

8.  เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเก่ียวกบัการกําหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
คา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้จดัทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย 
การดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ด้วย 

9.  ดําเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ทัง้นีก้ารแตง่ตัง้กรรมการผ่านท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจํานวนกรรมการท่ี

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
(3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ บคุคล

แตล่ะท่านนัน้ได้เท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทัง้นีโ้ดยจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(4) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ 
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ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมี
คณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
บคุคลซึง่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดงันี ้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสาํคัญได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกวา่ 5 คน  
2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้อง
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบติั
กรรมการอิสระตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ("ประกาศ ทจ. 39/2559")  

3. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้
ต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") ประกาศกําหนด 

4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

การแต่งตัง้และดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสาํคญัได้ดังนี ้
1. การเลือกตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีความโปร่งใสและชดัเจนใน

การสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ รวมถึง
คณุสมบติัและการไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของ
คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

2. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทฯนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  

3. กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้ 
4. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) เสียชีวิต 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซึง่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้ 
6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก 

บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มกีารกาํหนดคุณสมบัตไิว้ ดงันี ้

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ  
มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี 

2. กรรมการต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”)  พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ /หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่
มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็น
บุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบคุคลในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพ่ือ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาท่ีบริษัทฯ ทําขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิม่ขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ 

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 

บริษัทฯ กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน 
กรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ และมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ
อิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบติัของผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจาก
คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณุวฒิุการศกึษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
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ประกอบกนั เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคน
หนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามที่กําหนดข้างต้น
เข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดคุณสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระ สรุปได้ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น               
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ                   
ผู้ มีอํานาจควบคมุของ บริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่ว  ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา 
ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่                  
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  ของบริษัท  บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ ขออนุญาตหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การ
คํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบคุคล
เดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนวันท่ีแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
        
 ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 
 คําว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความวา่ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากสํานกังานสอบบญัชี หรือผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้  หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสมัพันธ์ดงักล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้ว้ในแบบรายงาน 56-1  รายงานประจําปี และใน
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บคุคลดงักล่าว มีคณุสมบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 (ข)  เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอสิระ 
 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกวา่ 3 คน 
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ให้ผู้จดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง 
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การแต่งตัง้และดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสาํคัญได้ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย  

1 คน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระ และมีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ
ท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิด
ความต่อเน่ืองในการปฎิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

4. ให้เลขานกุารบริษัทหรือผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  หรือให้ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินดํารง
ตําแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัท  และเม่ือครบวาระดํารงตําแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี และให้กรรมการตรวจสอบท่ีพ้น
ตําแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่ 
กรณีท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แตไ่ม่ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกในกรณี
ท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมี
คณุสมบติัครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดโดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ตนแทน 

6. การพ้นจากตําแหน่ง 
6.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

ก)  ครบกําหนดตามวาระ 
ข)  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ค)  ลาออก 
ง)  เสียชีวิต 
จ) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนีห้รือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ช) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

6.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ย่ืนใบลา
ต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
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หลักทรัพย์ฯ") ทราบ และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคล 
ท่ีลาออก 

6.3  กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุดงักล่าวให้สํานักงาน 
ก.ล.ต. ได้ 

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารขึน้ชดุหนึง่ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการและ/

หรือผู้ บริหารจํานวนหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจํานวนไม่น้อย
กว่า 3  คน  คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ 

9.3.4  องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่าง

น้อย 2 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้แม้
ตําแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทํากิจการได้ แต่ถ้าจํานวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์
ประชมุ กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทํากิจการได้เฉพาะการจดัให้มีการประชมุเพ่ือดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้
กรรมการเพ่ิมเติมแทนตําแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ 

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้ บริหารจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้ 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด  

ในการสรรหาผู้ มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ  บุคคลดังกล่าวจะถูกนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้ พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจ
ธุรกิจของ บริษัทฯเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ได้ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไป 

 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดงันัน้ การตดัสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทนุในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลตอบแทนของผู้ มีส่วนได้
เสียทกุภาคส่วนท่ีจะได้รับจากการลงทนุในธุรกิจดงักล่าวแล้ว การดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญั ด้วย
ตระหนกัว่าเป็นการควบคมุและกลไกท่ีจะนําไปสู่การกํากับดแูลกิจการที่ไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงาน 
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ตลอดจนกําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุนนัน้ได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัทฯ อีกทัง้ สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้ 
มาตรการในการกํากับดแูลกิจการดงักล่าวนีจ้ะเพ่ิมมลูค่าและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจท่ีบริษัทฯ 
เข้าลงทนุนัน้จะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัท
ดงักล่าวฉบบันี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ รวมทัง้
แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีสาระสําคญัดงันี ้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ  
เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ และเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาสดัส่วนการลงทุน กําไรท่ีคาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
ก่อนการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดงักล่าวนัน้ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ ตวัแทนของบริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบติั 
และประสบการณ์ เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคญั และกํากับดแูลการดําเนินงาน
ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดงักล่าว 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทัง้เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และของผู้ ถือหุ้นอ่ืนโดยรวม 

2) บริษัทฯ กําหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือสามารถควบคมุดแูลการจดัการ 
และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทัง้มีมาตรการในการ
ติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ  

 2.1 การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษัทฯ จะส่งบคุคลท่ีได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ โดยกําหนดให้
กรรมการท่ีเสนอช่ือนีมี้คณุสมบติั บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท  

 2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ตามมติเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดํารงตําแหน่งใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้ 
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 2.2.1 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามแต่ท่ี
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะกําหนด  
 กรรมการของบริษัทย่อยมีดลุพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ท่ีกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทย่อยและบริษัทฯ  
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนีถื้อเป็นเร่ืองสําคญั บคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้ดลุพินิจของตนในการพิจารณา
และออกเสียงเร่ืองเหล่านีใ้นท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เสียก่อน  

ก.  การพิจารณาเก่ียวกับการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 รวมถึงฉบบัท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน")  

ข.  การพิจารณาเก่ียวกบัการทํารายการได้มาจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 รวมถึงฉบบัท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน รวมถึงฉบบัท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม ("ประกาศการได้มาจาํหน่ายไปฯ")  

ค.  การพิจารณาเก่ียวกบัการทํารายการท่ีมีความสําคญัตามข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.5 และ 2.2.6  
 2.2.2  กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 
ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ นโยบายคณะกรรมการบริษัทซึง่คณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติ
อนมุติัตามท่ีคณะกรรมการของ บริษัทฯ กําหนด  
 2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
การทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีมีนยัสําคญั ให้แก่บริษัทฯ ทราบโดย
ครบถ้วน ถกูต้องและภายในกําหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทฯ กําหนด อนึ่ง การทํารายการระหว่างกนั การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีมีนยัสําคญั ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 2.2.4  นอกเหนือจากการทํารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือประกาศการได้มาจําหน่าย
ไปฯ ดงักล่าวข้างต้น การทํารายการดงัต่อไปนีถื้อเป็นรายการท่ีมีความสําคญั บริษัทย่อยมีหน้าท่ีต้องนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบั
การทํารายการต่อบริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะมีการประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทย่อยเพ่ือพิจารณาเร่ืองสําคญัดงัต่อไปนี ้ อีกทัง้กรรมการซึง่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในบริษัท
ย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดงัตอ่ไปนีไ้ปในทางใดนัน้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน  

(1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทในการอนมุติัรายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องซึง่เป็นสาระสําคญัท่ีมีต่อผู้ ท่ีก่อความเสียหายแก่
บริษัทย่อย  
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(2)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน  

(3)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่ในสดัส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัมาเป็นของบริษัทย่อย  
(4)  การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือ

บางส่วนท่ีเป็นสาระสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของ บริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั  

(5)  การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญั  

(6)  การกู้ยืม การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การคํา้ประกนั การทํานิติกรรมผกูพนับริษัทย่อยให้
ต้องรับภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้อย่างมีสาระสําคญั ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบติัการชําระ
หนีไ้ด้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย  

(7)  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพงึมี) ของบริษัท
ย่อย  

(8)  การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อย
ท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศการได้มาจําหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  

(9)  การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย  
 2.2.5  เร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นรายการสําคัญซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทฯ ก่อน  

(1)  กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย หรือรายการท่ี
เก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ 
ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์
ดงักล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวด้วย  

(2)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทนุของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทนุจด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ 
หรือเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 
ร้อยละห้าสิบของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อยนัน้  

(3)  การดําเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผล
ให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 
ร้อยละห้าสิบของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทย่อย  

(4)  การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของกิจการบริษัทย่อย
ท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม และต้อง
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เป็นกรณีท่ีเม่ือคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
 2.2.6  นอกจากรายการตามข้อ 2.2.4 และข้อ 2.2.5 แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการอื่นใดท่ีมิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั รายการดงักล่าวต้อง
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ให้พิจารณาดําเนินการตามขนาดรายการท่ี
คํานวณได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศการได้มาจําหน่ายไปฯ 

3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมลูส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีอาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด 
(Conflict of Interest) กบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อย
มอบหมายภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทย่อยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุติั
ใดๆ ซึง่การพิจารณานัน้จะคํานงึถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและของบริษัท เป็นสําคญั 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

4) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักลา่ว มีหน้าท่ีแจ้ง
ให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการทําธุรกรรมกบับริษัทย่อยในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทย่อยดงักลา่ว 
โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ 

อนึ่ง การกระทําดงัต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สนันิษฐานว่าเป็น
การกระทําท่ีขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยัสําคญั 

(ก) การกระทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อย 
โดยมิได้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีลว่งรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว หรือ 
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์

หรือหลกัปฏิบตัิทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
5) บริษัทย่อยต้องนําส่งข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวด้วยการดําเนินงานให้กบับริษัทฯ เม่ือได้รับการร้องขอตามความ

เหมาะสม 
6) กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้จง และ/หรือ นําส่งเอกสาร 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 
7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทัง้ท่ีได้มาจากการกระทําตามหน้าท่ีหรือ
ในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสําคญัต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

8) กรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเม่ือ
ธุรกรรมดงักล่าวได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการท่ีคํานวณ
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ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้า 
ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้า 
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลง
ทางการค้าท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุติัไว้แล้ว 

นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนําส่งผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมลูประกอบการจดัทํางบการเงินดงักล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบั
บริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมลูดงักล่าวนัน้ เพ่ือประกอบการจดัทํางบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปีนัน้แล้วแตก่รณี 

2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษัทฯ เม่ือตรวจพบ หรือ
ได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และให้ความสําคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภิบาลความซื่อสตัย์สจุริตในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจว่านกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศ 
ท่ีเช่ือถือได้อย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที บริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แนวทางการเกบ็รักษาข้อมูลภายใน 
1) กําหนดลําดบัชัน้ความลบัของข้อมลู 

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลลับทางการค้า จึงต้องป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก ข้อมูล
เหล่านีอ้าจแบง่ลําดบัชัน้ความลบัเป็นหลายลําดบัตามความสําคญั ได้แก่ ข้อมลูท่ีเปิดเผยได้ ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั ข้อมลูลบั
มาก ทัง้นี ้การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัต้องอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมายเท่านัน้ 

2) การให้ข้อมลูขา่วสารแก่บคุคลภายนอก 
การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือ

กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้จดัการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีท่ีข้อมลูมีนยัสําคญัมาก หรือ
อาจมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีผู้ ทําหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน  
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์และการติดต่อกับหน่วยงานด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะประสานงานกับ
หน่วยงานภายในท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู  

3) การแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอก 
บคุลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าท่ีหรือ

ได้รับมอบหมายให้ตอบคําถามเหลา่นัน้ หากไม่มีหน้าท่ีหรือได้รับมอบหมายบคุลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วย
ความสภุาพ 

2.   แนวทางปฏิบัตใินการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน มีหน้าท่ีต้องรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบังคับของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องส่งผ่านรายงาน
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ดงักล่าวมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทกุครัง้ 

1) การใช้ข้อมลูภายใน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทตามแนว

ทางการดําเนินงานตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย บริษัทฯ จึงกําหนดมาตรการเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในของบคุลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่
สมรสและบตุรยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว  มาตรการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความเสมอภาค และยตุิธรรม
ในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทฯ กําหนด
เป็นข้อห้ามมิให้บคุลากรทกุระดบัของบริษัทฯ ดงัท่ีได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบคุลากรดงักล่าวทกุคนท่ีได้
รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และท่ียังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุ้นของ
บริษัทฯ ไม่วา่จะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ทัง้นี ้ไม่วา่การกระทําดงักลา่วจะกระทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัห้ามมิให้บคุลากรของบริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบคุลากรนัน้
นําข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพ่ือให้
ผู้ อ่ืนกระทําดงักลา่วโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน  

บริษัทฯ จะถือวา่การใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักล่าว
ข้างต้นเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อเก็งกําไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นการกระทําความผิด
ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ และถือเป็นความผิดทางวินยั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีข้อกําหนดห้ามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง และบุคคลภายในอ่ืนนําข้อมลูงบการเงินหรือ
ข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีทราบเผยแพร่แก่บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้อง ตลอดจน
ห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ / กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อ  
ผู้ลงทนุ และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลูดงักล่าวของบริษัทฯ /กลุ่มบริษัทเผยแพร่ต่อผู้ลงทนุ (48 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลู
ดงักล่าวของบริษัทฯ / กลุ่มบริษัทเผยแพร่ต่อผู้ลงทนุในกรณีท่ีข้อมลูมีความซบัซ้อนมาก) 

2) มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศ 
เพ่ือให้การปฏิบติัตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศดงัต่อไปนี ้
(1) จํากดัการเข้าถึงข้อมลูท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูสุดเท่าท่ีจะทํา

ได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจําเป็นเพียงเท่าท่ีต้องทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีข้อจํากดัในการนําไปใช้ 

(2)  จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทํางานเพ่ือป้องกนัการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมลูและเอกสารลบั 
(3) เจ้าของข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกําชบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนการรักษา

ความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
3) บทลงโทษสําหรับการใช้ข้อมลูภายใน 

ผู้ ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินยัโดยเร่ิมจากการตกัเตือนเป็นหนงัสือ การตดัค่าจ้าง การพกังานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความร้ายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงาน
ทางการท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

 ทัง้นี ้แนวทางดงักลา่วได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั  ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม -                     
31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ช่ือบริษัทผู้จ่าย  ช่ือผู้สอบบัญชี  ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1. บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย   นายกฤษดา  เลศิวนา  2,150,000 

2. บจ. เจเคเอน็ แชนแนล  นายกฤษดา  เลศิวนา 430,000 

3. บจ. เจเคเอน็ ไอเอ็มซี  นายกฤษดา  เลศิวนา 290,000 

3. บจ. เจเคเอน็ โนวเลดจ์  นายกฤษดา  เลศิวนา 80,000 

4. บจ. เจเคเอน็ นิวส์  นายกฤษดา  เลศิวนา 80,000 

รวม  3,030,000 
 

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนให้แก่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั สําหรับรอบบญัชีปี 

2560   

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดใีนเร่ืองอื่นๆ 

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

1. ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัวาระประจําปี และงบการเงินของบริษัทฯ  โดยในการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการได้จดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตผุลตามสมควร ซึง่ระบชุดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือ
เพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัแนบหนงัสือมอบ
ฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่อาจมาร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน
วนัประชมุ และทําการโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด ในวนัประชมุมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุเพ่ือ
ตอบข้อซกัถามตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น  และคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการบนัทกึการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีเนือ้หาการประชมุท่ี
ถกูต้อง ครบถ้วน การแจ้งคะแนนทกุวาระ รวมถึงรายละเอียดของผู้ เข้าร่วมประชมุ และจดัส่งรายงานประจําปีพร้อมสําเนางบ
ดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัแล้ว พร้อมกบัสําเนารายงานการประชมุผู้ ถือ
หุ้นท่ีเก่ียวข้องกับการอนมุติังบดลุ การจดัสรรกําไรและการงดจ่ายเงินปันผลไปยงันายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

2. ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 แล้ว  คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยการให้สิทธิในการเสนอวาระการประชมุ และการเสนอบคุคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
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ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยให้สิทธิดงักล่าวตัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี             31 มกราคม 
2561 โดยประกาศขา่วผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงให้
สิทธิผู้ ถือหุ้นในการสง่คําถามตอ่ท่ีประชมุล่วงหน้าจนถึงก่อนการประชมุ   

3. บริษัทฯ ดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.jknglobal.com โดยมีการเปิดเผยข้อมลู
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร ในหมวด “การกํากบัดแูลกิจการ” และเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร ข้อมลูทางการเงิน ในหมวด “นกัลงทนุสมัพนัธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมลูได้ทาง Email : ir@jknglobal.com 

 หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

1. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทฯ มีการดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม และไม่มีการนําเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อท่ีประชุม 
นอกจากนีอ้ํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉนัทะ ด้วยการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

2. บริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองการดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด โดยมีการส่งจดหมายแจ้งเตือน
ไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญัต่อการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนท่ีจะมีการ
เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมลูดงักล่าวของบริษัทฯ /กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อผู้ลงทนุ และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลูดงักล่าว
ของบริษัทฯ /กลุม่บริษัทเผยแพร่ตอ่ผู้ลงทนุ 

 หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. บริษัทฯ มีการดําเนินงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี และเลขานุการบริษัท (ปฏิบติัหน้าท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์) ทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน 
สถาบนั  ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จดัให้มีช่องทาง การส่ือสารข้อมลู ข่าวสาร และผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ผ่านชอ่งทาง ดงันี ้

 การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day)  
 การประชมุพดูคยุกับนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลกัทรัพย์ต่างๆ อย่าง

สม่ําเสมอ 
 เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.jknglobal.com 
 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร 024822273-4 ตอ่ 20 Email : ir@jknglobal.com 
 จดหมายขา่วท่ีเผยแพร่ต่อส่ือมวลชน ท่ีนําเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงขา่ว   

2. นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักับระบบการควบคมุภายในท่ีดี และได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทัง้
หน่วยงานภายในและว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดและส่งเสริมให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยในปีท่ีผ่านมามีการตรวจสอบตามแผนท่ีได้รับการ
อนุมตัิตัง้แต่ต้นปี 2560  และตรวจสอบเพิ่มเติมเพ่ือติดตามผลการปรับปรุงเป็นกรณีพิเศษ และได้มีการจดัทํารายงานส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบทกุไตรมาส 
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3. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ โดย

เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดัทําสรุปข้อมลูรายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครอง
หลกัทรัพย์ของคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

สรุปรายงานการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ช่ือ – สกุล 
จาํนวนการถือหุ้น 1/ ณ การเปล่ียนแปลง 

เพิ่ม / (ลด) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ 12 มีนาคม 

2561 27 พฤศจกิายน 2560 2/ 12 มีนาคม 2561 

กรรมการ 

1. พลเรือเอกอภชิาต ิเพ็งศรีทอง                                        -                                  -                               -    0.00% 

2.  นายสรุชยั ชมภไูพสร                                        -                                  -                               -    0.00% 

3.  นายปรีชา บณุยกิดา                                        -                                  -                               -    0.00% 
4.  นางธิติญา พงศ์พนัธ์ุวฒันา                                        -                                  -                               -    0.00% 

5.  นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 3/                     348,000,000             348,000,000                             -    64.44% 

6.  นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์                        40,000,000                40,000,000                             -    7.41% 
7.  นางพิสมยั  ลิขิตอํานวย                                        -                                  -                               -      

ผู้บริหาร 

1. นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ                                        -                                  -                               -    0.00% 

2. นายธีรภทัร์  เพ็ชรโปรี                                        -                         50,000                   50,000  0.01% 
3. นายบรรพต ชวาลกร 4/                                        -                                  -                               -    0.00% 
4. นายสมบตั ิ กิตตบินัเทิงกลุ 4/                              12,000                        12,000                             -    0.00% 

หมายเหต ุ 1/   ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  
 2/ ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 การหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์            

เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 3/ สัดส่วนการถือหุ้ นของคุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ตามท่ีระบุข้างต้น ประกอบด้วยส่วนท่ีคุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ ์                       

เป็นผู้ ถือครองโดยตรง และสว่นท่ีถือครองผ่าน MEDIA KING CAPITAL LTD. 
 4/ ได้รับการแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2561 และ

เร่ิมเข้าดํารงตําแหน่งในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561  จึงเป็นข้อมูลการถือหลกัทรัพย์ ณ วนัท่ีเร่ิมเข้าดํารงตําแหน่ง ณ วนัที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2561 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 7 ท่าน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน              

4 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.14  ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่มากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และยงัมี
คณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือแบง่แยกหน้าท่ีและติดตามการทํางานในส่วนท่ีรับผิดชอบได้
อย่างใกล้ชิด  นอกจากนีป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร           
จงึทําให้การแบง่แยกหน้าท่ีเป็นไปได้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  

2. ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ
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คณะกรรมการชดุย่อย โดยเร่ิมประเมินผลตัง้แต่การปฏิบติังานประจําปี 2560 เป็นต้นไป โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ซึง่ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นําเสนอไว้บนเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และจัดทําแบบ
ประเมินขึน้จํานวน 3 ชดุ ดงันี ้ 

1) การประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ  
กรรมการแตล่ะคนจะประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการแบบองค์รวม 

2)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ  
กรรมการแตล่ะคนของคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะจะประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ชดุย่อยเฉพาะท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู่แบบองค์รวม  โดยประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ คือ  
2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
2.2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล  
กรรมการแตล่ะคน จะประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองแบบรายบคุคล 

ทัง้นี ้เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดําเนินการ                   
ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้อนมุตัิไว้และ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practices) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีกําหนดไว้ และเพ่ือทบทวนปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในรอบปี              
ท่ีผ่านมา 

สําหรับกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ / คณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล มีดงันี ้
1)  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุติัและทบทวนแบบประเมินผลเพ่ือให้เกิดความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 
2)  เลขานกุารบริษัท จดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของ

ทกุปี 
3)  กรรมการบริษัท ทําแบบประเมินผลและสง่คืนเลขานกุารบริษัท ภายในสิน้เดือนธันวาคมของทกุปี 
4)  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
5)  เลขานกุารบริษัท นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจดัทําแผนเพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุง 
วิธีการให้คะแนน  
0   =   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ 
1   =   ไม่เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้เลก็น้อย  
2   =   เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
3   =   เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ดี 
4   =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเย่ียม 
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล/รายบุคคล 

ครอบคลมุเนือ้หาโดยสรุป และสรุปผลการประเมินได้ดงันี ้
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หัวข้อการประเมนิ 
คณะกรรมการ 

ทัง้คณะ 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
รายบุคคล 

โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ  ✓ ✓ ✓ 

การประชมุของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

บทบาท/หน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ ✓ X X 

ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  ✓ X X 

การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผู้บริหาร ✓ X X 

ผลคะแนนเฉล่ีย ปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ ดี ดี ดี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยบริษัทฯได้ตระหนกัถึงความสําคญัของความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้บริษัทฯ  
จึงมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) การต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
(Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ซึง่กําหนดหลกัการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนษุยชน การปฎิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การ
ดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดล้อมและผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้นีก้ารกําหนดนโยบายดงักลา่วมีจดุประสงค์เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย               
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

10.2  การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

ด้วยความตระหนกัถึงบทบาทความสําคญัของความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติพิจารณาและ
อนมุติันโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
โดยมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

1.1  บริษัทฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ทําความดีต่อบคุคล กลุ่มชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบ
การดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีด้วยความระมัดระวงั ด้วยข้อมูลท่ี
เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบติัตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.2  ด้านการปฏิบติัต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่
ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

1.3  ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของ 
การแขง่ขนัท่ีดี และไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีท่ีไม่สจุริต 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอ่ืนใด ท่ีตนได้เข้าไปติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพ่ือให้ได้มา             
ซื่งประโยชน์ในทางมิชอบ 

2.2  ละเว้นการรับของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลกูค้า หรือคู่ค้าท่ีมีมลูค่าสงูเกินความจําเป็น 
หากมีความจําเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ ให้พนกังานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและนําสง่บริษัทฯ ตอ่ไป 
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2.3  จดัให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนด
ขัน้ตอนการปฏิบติังาน ผู้ มีอํานาจในการอนมุติัจ่ายเงินและวงเงินท่ีรับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดย
ต้องมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน 

2.4  พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําท่ีทําทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสตัย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ 

3.  การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของทกุคนซึ่งนบัเป็นรากฐานของการ
บริหารและการพฒันาทรัพยากรบคุคล รวมทัง้การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในสงัคม 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานและ
ความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือ
ในทางอ่ืนใด ชาติพนัธุ์หรือพืน้เพทางสงัคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้พนกังาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสิทธิของแตล่ะบคุคล 

4.  การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เช่ือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
ให้แก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเท 
ทัง้แรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลเุป้าหมาย 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
ยติุธรรม บริหารงานโดยความไม่ลําเอียง สนบัสนุนในการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนกังาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนกังานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนกังานต้องพงึปฏิบติั จดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน
อย่างเหมาะสม และปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความสจุริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตผุล 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

5.1  บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่เปิดเผย
ข้อมลูของลกูค้าท่ีตนได้ล่วงรู้มาเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูท่ีตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผย ตามหน้าท่ีตามกฎหมาย 

5.2  บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผย
ขา่วสารข้อมลูของสินค้าและบริการอย่างถกูต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค 

5.3  บริษัทฯ จะปฏิบติัตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ กับลกูค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบติัตามข้อตกลงหรือ
เง่ือนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบเพ่ือหาทางออกร่วมกนั 
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6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัของสิ่งแวดล้อมต่อการดํารงชีวิตของมนษุย์ ในขณะท่ีสงัคมปัจจบุนัเร่ิมตระหนกั
ถึงความสําคญักบัการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงั 

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึกําหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุ บริษัทฯ มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะควบคมุมลพิษทัง้ทางนํา้และทางอากาศ โดยการควบคมุปริมาณการปล่อยนํา้เสียออกจากอาคารและปริมาณไอเสีย
จากท่อไอเสีย นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้มีการคดัแยกขยะและสง่เสริมให้มีการนํากลบัมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณ
ขยะ 

7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  

บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะปฏิบติัหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรับผิดชอบ
ต่อสงัคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และอาสาทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟืน้ฟสูงัคมและวฒันธรรม 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการทํางานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง
องค์กรซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพ่ิมมลูค่า 
เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อผลิตผลท่ีเพิ่มขึน้ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทัว่ถึง 

10.3  การดาํเนินงาน (CSR in Process) 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางสงัคม และดําเนินงานตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัดเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีคณุภาพ ท่ีผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม โดยได้
กําหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

10.3.1  กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสําคญัต่อการรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ควบคู่
ไปกับการดําเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯยังได้กําหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทจัดกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ
สงัคมในทกุๆ ปี โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัท่ีจะให้พนกังานทกุคนมีจิตสํานึกต่อการพฒันาสงัคม นอกจากนี ้การจดักิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตอ่สงัคมดงักลา่ว ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานในบริษัทฯ โดยตวัอย่างของกิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
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โครงการเสือ้ “อธิษฐานจันทรา” 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนนุ และร่วมพฒันาประชากรของประเทศ จึงได้ริเร่ิมโครงการ “อธิษฐานจนัทรา” หรือ 
“Talk to the Moon” ร่วมกับมลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย ในการจดัหาทนุส่วนหนึ่งจากการจดัทําเสือ้ “อธิษฐานจนัทรา” 
ออกจําหน่าย โดยผลิตออกเป็นเสือ้ยืดคอกลม จํานวน 2 สี คือสีม่วงและชมพ ูโดยการเช่ือมโยงกับความเช่ือสมยัเด็ก ท่ีว่าหาก
หวังสิ่งใดให้ขอพรจากดวงจันทร์ ซึ่งเปรียบเสมือนความฝัน และความหวังของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กท่ีด้อยโอกาสทางสังคม 
นอกจากนีย้ัง มี กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งมี ศิลปินมากมาย  ท่ี เ ข้า ร่วมโครงการได้ ร่วมทํากิจกรรมต่างๆเ พ่ือระดมทุน  และ 
นํารายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพ่ือนําไปกระจายใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาส  
สานความฝัน และทําให้คําอธิษฐานของเดก็ๆ ได้เป็นจริงตอ่ไป 

 
 

โครงการเสือ้โปโล “คิดถงึพ่อ” 

เ น่ืองจากปีพุทธศักราช  2559 เ ป็นปี ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต  
บริษัทฯ ได้จัดทําโครงการ “เสือ้คิดถึงพ่อ” ขึน้ในรูปแบบเสือ้โปโลและคอวี ซึ่งมีสีดําและขาว เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรายได้หลงัหักค่าใช้จ่าย มอบให้ศิริราชมูลนิธิ 
สมทบกองทนุการรักษาผู้ ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 
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โครงการผลติภาพยนตร์สารคดี “My King – ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจาํ นิรันดร”  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทําสารคดีชุด “My King: ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” และ 
ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชลงพิมพ์บน
ปกดีวีดีสารคดี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ซึ่งทางบริษัทฯได้มอบภาพยนตร์สารคดีดงักล่าวให้กบักองราชเลขานุการใน
พระองค์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เพ่ือนําไปใช้ในการเผยแพร่ตอ่ไป 

   
 

10.3.2  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) 

บริษัทฯ จดัให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ (Whistle Blower) หรือการ
กระทําผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบ
ควบคมุภายใน ทัง้จากพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมทัง้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการกําหนดแนวทางการ
แจ้ง เบาะแสและข้อ ร้อง เ รียนให้สามารถแจ้ง ข้อมูลดังกล่าวถึ งระดับผู้ บ ริหารและคณะกรรมการบริ ษัท  ซึ่ งผู้ ท่ี 
พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสยัหรือข้อร้องเรียนไปยงัผู้บงัคบับญัชา สํานกั
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการ
บริษัท โดยบริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นความลบั และการจํากัดกลุ่มผู้ รับทราบข้อมูล
แล ะ เ ปิ ด เ ผย เ ฉพาะผู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง เ ท่ า นั น้  เ พ่ื อส ร้ า ง คว ามมั่ น ใ จ และความ รู้ สึ ก ปลอดภัย ใ ห้ แก่ ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น  
ซึ่งบุคคลผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเม่ือเห็นเป็นการสมควร  
บริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากอาจเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อน
หรือไม่ปลอดภยั และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายและหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
จากบริษัทฯ หรือบคุคลผู้ ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

  บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยให้การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการอนมุติั และดําเนินการของ
ผู้ปฏิบติังาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและ
ประเมินผลออกจากกนัเพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัให้มีการตรวจสอบระบบการควบคมุภายโดยผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก  
ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยเข้าปฏิบติังาน
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว และจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ี
ประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกบัผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก ตลอดจนให้คําแนะนําแก่หน่วยงานต่างๆ
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกระบวนการและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงให้คําแนะนําการปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบติังานของระบบงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนั  ทัง้นีเ้ม่ือการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิน้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจําทกุไตรมาส โดยรายงานดงักล่าวจะนําเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาสเช่นกนั นอกจากนี ้
เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ หากพบว่ามีข้อเสนอแนะบางประเด็นท่ีมีความสําคญั
ควรท่ีจะแก้ไขติดตามโดยเร็ว ก็จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบติดตามการดําเนินการแก้ไขนอกเหนือจากแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปีด้วย และรายงานผลการติดตามการดําเนินการแก้ไขนัน้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบตอ่ไป 

 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมการบริษัท               

ทกุท่าน เข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย 1) กรรมการอิสระ ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทกุท่าน จํานวน 4 ท่าน และ  

2) กรรมการบริษัท จํานวน 3 ท่าน โดยการประชมุดงักล่าวคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยการซกัถามข้อมลู

จากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทัง้ 5 องค์ประกอบ 

ประกอบด้วย 

1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ ให้ความสําคัญโดยได้ระบุในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

(Corporate Governance) และนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน (Code of Conduct) โดยมี

การติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานรับทราบ นอกจากนี ้ในสญัญาการจ้างแรงงานของพนกังานแต่ละคน มีสญัญารักษา

ความลับ ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามและลงนามรับทราบ  และให้ความสําคัญต่อความซ่ือตรงโดยได้ระบุในนโยบาย
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เก่ียวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน (Code of Conduct) นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกนั และ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-Corruption) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระในสดัส่วนร้อยละ 57.14 ของจํานวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทําหน้าท่ีกํากับดูแล (Oversight) มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแท้จริง เชน่ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมี

อิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  

มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมทัง้

ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสําคญั 

ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงาน

ท่ีชัดเจน  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง มีผู้ตรวจสอบภายใน (รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ) 

มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผู้บริหาร

และพนกังาน ให้ความสําคญัต่อพนกังาน ส่งเสริมการพฒันาพนกังาน การพิจารณาผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ให้แก่

พนกังานอย่างเหมาะสม มีการคดัเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ  มีการแบ่งขอบเขตหน้าท่ี

ความรับผิดชอบตามลําดบับงัคบับญัชารวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจํานวนพนกังาน ไม่ให้มีการ

สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติัหน้าท่ีของบคุลากรแต่ละคน 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณา

แผนบริหารความเสี่ยงประจําปีท่ีคณะทํางานบริหารความเส่ียงได้ทําการประเมินความเส่ียงซึง่ครอบคลมุทกุประเภทความ

เสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และจัดระดบัความสําคญัของความเสี่ยงพร้อมทัง้กําหนดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

และกําหนดวิธีจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงยงัมีการติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการ

บริหาร ความเส่ียงท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

และรายงานการบริหารความเสี่ยงดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
บริษัทฯ มีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานไว้ครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

นโยบายเก่ียวกบัด้านการเงิน เช่น นโยบายอํานาจอนมุติัรายการ (Table of Authority) นโยบายการเข้าทํารายการระหว่าง

กนั นโยบายการปิดบญัชีและแนวทางปฏิบติั ซึ่งได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจน รวมถึงได้กําหนดขนาดวงเงินและ

อํานาจอนุมติัของผู้บริหารแต่ละระดบัไว้ในระเบียบอํานาจอนุมัติรายการ ตลอดจนมีการจดัทํานโยบายการจดัซือ้จัดจ้าง 

และจดัทําคู่มือการปฏิบติังานไว้อย่างครบถ้วนซึ่งมีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา โดยมีการสื่อสารนโยบาย
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และกระบวนการปฏิบติังานให้แก่พนกังานได้รับทราบ รวมถึงจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะและ

ความสามารถของพนักงานให้สามารถรองรับการทํางานตามแผนและนโยบายที่กําหนดขึน้ และมีการสอบทานการ

ปฏิบติังานในทกุระดบัอย่างสม่ําเสมอทกุไตรมาส 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 
บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการในการสื่อสารข้อมลูภายในอย่างเหมาะสม เช่น การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประชมุผู้บริหาร โดยกําหนดให้ทกุหน่วยงานต้องจดัทํารายงานผลการ

ดําเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ําเสมอ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือข้อ

ร้องเรียนของพนกังานภายในบริษัทฯ ผ่านกลอ่งแสดงความคิดเห็น และกําหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลสรุปข้อเสนอแนะท่ีได้

จากกล่องแสดงความคิดเห็นนําเสนอผู้บริหาร ซึง่รายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดงักล่าวจะถูกรักษาไว้เป็น

ความลบัของ บริษัทฯ เพ่ือคุ้มครองมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว ในทํานองเดียวกันบริษัทฯ ได้จดัให้มี

ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ  และได้มอบหมายให้ นางสาววริศร์นลิน  สภุาสนนัท์  ทําหน้าท่ีสื่อสารข้อมลูและรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ มีส่วนได้เสีย

ภายนอกองค์กรอีกด้วย  โดยสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) ได้ท่ีเมน ู

Contact us ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมลูต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลบั โดยในเบือ้งต้นเลขานกุารบริษัทจะทําการรวบรวม

สรุปเร่ืองดงักล่าวแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาพิสจูน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมลูท่ีกระทบ

ตอ่บริษัทฯ จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทกําหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ให้เหมาะสมและทนัต่อ

เวลา รวมถึงกําหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา

ทกุไตรมาส โดยจัดให้มีมีผู้ตรวจสอบภายในทัง้จากภายในบริษัทฯ และว่าจ้างจากภายนอกตรวจสอบระบบการควบคมุ

ภายในตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นีห้ากผู้ ตรวจสอบภายในพบจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนด้านระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ จะรายงานสิ่งท่ีตรวจพบให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหาร รวมถึงผู้บริหารฝ่ายงานท่ีมีการค้นพบจุดบกพร่องให้รับทราบ และติดตามให้มีการปรับปรุงโดยเร็ว การปฏิบติังาน

ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายงานตา่งๆ ในบริษัท 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึน้ตรงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ กําหนดว่าหากเกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทําท่ี

ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม  

ทัง้นี ้ภายหลงัประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

และเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้มีระบบ
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ควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการท่ี

กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการ

ควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารสําคญัท่ีทําให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี

และผู้ มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 
 

11.2 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จัดตัง้สายงานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรองรับการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติอนุมติัแต่งตัง้ นางอมุาพร ภูเวียงแก้ว เป็นผู้จดัการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เน่ืองจากมีคณุสมบตัิ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และได้เข้ารับการ

อบรมที่เหมาะสม ทัง้นี ้รายละเอียดผู้ ดํารงตําแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ระบใุนเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการทํารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ใน
ปัจจบุนัและในอนาคตตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ ซึง่รายการระหว่างกนัได้กระทําอย่างยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) ของบริษัท รวมทัง้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็น
วา่การทํารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและได้คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

โดยรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ได้
เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 6 และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) โดยสรุปรายการท่ีมี
นัยสําคญัในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 
1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้ดงันี ้
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

 มูลค่ารายการ/ยอด
คงค้าง  

สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท)  

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายได้จากการขาย         

บริษัท เจเคเอน็ เบเน่ จํากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการดงักลา่ว 

รายได้จากการขาย               1.27  มีการจําหน่ายสนิค้าประเภท DVD / Blu-ray Box Sets 
ในราคาที่เป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้คูค่้าทัว่ไป 
จงึเห็นวา่การทํารายการ 
มีความสมเหตสุมผลและมีราคายตุิธรรม 

รวมรายได้จากการขาย               1.27    

2. ค่าใช้จ่าย         

บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค จํากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 

คา่เชา่พืน้ที่สํานกังาน
และคา่ใช้จา่ย
สว่นกลาง 

9.08  เชา่พืน้ที่เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ  
สญัญาเชา่มีอาย ุ3 ปี โดยอตัราคา่เช่าเมื่อเทียบกบั 
บริเวณใกล้เคียงแล้ว มีความสมเหตสุมผล ทัง้ในด้าน 
ขนาดพืน้ที่ ภาพลกัษณ์ และความสะดวกในทําเลที่ตัง้ 

  ผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการดงักลา่ว คา่เชา่ป้ายโครงเหลก็
เพื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 

0.27  รายการเชา่โครงป้ายเหลก็ขนาด 542 ตรม. เพื่อใช้ใน 
การประชาสมัพนัธ์สินค้า รวมถึงถานที่ตัง้บริษทัฯ  
โดยมีอายสุญัญาเชา่ 1 ปี  มีอตัราคา่เชา่ไมส่งูกวา่ 
คา่เชา่ป้ายในพืน้ที่ใกล้เคียง  
(ปัจจบุนัหมดสญัญาแล้วเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560  
และไมไ่ด้ตอ่สญัญาเชา่) 
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

 มูลค่ารายการ/ยอด
คงค้าง  

สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

(ล้านบาท)  

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    คา่เชา่ป้ายโครงเหลก็
เพื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 

                   0.04  รายการเชา่โครงป้ายเหลก็ขนาด 60 ตรม.เพื่อใช้ในการ 
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทฯ และประชาสมัพนัธ์ 
สถานที่ตัง้บริษัทฯ  โดยมีอายสุญัญาเชา่ 1 ปี  มีอตัรา 
คา่เชา่ไมส่งูกวา่คา่เชา่ป้ายในพืน้ที่ใกล้เคียง   

    คา่เชา่พืน้ที่โกดงั
สินค้า 

                 0.17  บริษัทฯ ทําการเชา่พืน้ที่ขนาด 240 ตรม. สาํหรับเก็บ
สินค้า และวสัดอุปุกรณ์ของบริษัทฯ โดยมีอายสุญัญา  
3 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2559-31 สิงหาคม 2562  
มีอตัราคา่เชา่ไมส่งูกวา่คา่เช่าป้ายในพืน้ที่ใกล้เคียง 

รวม  ค่าใช้จ่าย               9.56    

3. ลูกหนีก้ารค้า         

บริษัท เจเคเอน็ เบเน่ จํากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการดงักลา่ว 

ลกูหนีก้ารค้า 0.60  เป็นยอดค้างชําระจากการจําหน่ายสินค้าประเภท DVD / 
Blu-ray Box Sets 

รวม  ลูกหนีก้ารค้า               0.60    
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4. เงนิมัดจาํล่วงหน้า - ค่าเช่าสาํนักงาน         

บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค จํากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการดงักลา่ว 

เงินมดัจําจา่ย
ลว่งหน้า 

0.85  ยอดเงินมดัจําจา่ยลว่งหน้า จากการเช่าอาคาร 
สํานกังาน และคลงัสินค้า 

รวม  เงนิมัดจาํล่วงหน้า - ค่าเช่าสาํนักงาน 0.85    

5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ค่าเช่าสาํนักงาน         

บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค จํากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามในกิจการดงักลา่ว 

คา่เชา่ค้างจ่าย                  0.38  เป็นยอดค้างชําระจากคา่เชา่อาคารสํานกังาน 

รวม  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ค่าเช่าสาํนักงาน                  0.38    
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12.2 มาตรการการทาํรายการระหว่างกัน  

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นใน การเข้าทํารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติใน
อุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการทํารายการ
ดงักล่าว ในระดบัเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทํารายการดงักล่าวนัน้ มีการกําหนด
ราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน การพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการระหว่างกนัท่ีสําคญั ดงันี ้

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาและเง่ือนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกราย ทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกนัและไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัท (Arm’s length basis) 

2. รายการซือ้ผลิตภณัฑ์หรือรับบริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึง่การตกลงราคา
และเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับคู่ค้านัน้ จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกบัท่ีคู่ค้านัน้ได้มีการกําหนดให้กับ
บคุคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทรวมทัง้การเข้าทํารายการดงักลา่ว จะต้องไม่ทําให้บริษัทเสียประโยชน์ 

3. รายการเก่ียวกบัการกู้ ยืมเงิน: เป็นรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวตามความจําเป็นและเหมาะสม เช่น เพ่ือ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการทํารายการดังกล่าวคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น จะเป็นผู้ ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลสําหรับ การเข้าทํา
รายการดงักล่าว 

สําหรับการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันนัน้ ผู้ ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย 
ในการทํารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่า การเข้าทํา
รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทํารายการ
ท่ีบริษัทฯ ได้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีของบริษัทในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของ
บริษัท (แบบ 56-1) 

ภายหลงัจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขัน้ตอน
ของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทํารายการระหว่างกัน 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด 
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12.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในอนาคต  โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไปกับบุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) เช่น 
การซือ้ลิขสิทธ์ิ จ้างพากษ์ แปล การเช่าสตดิูโอ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกนั เป็นต้น บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายใน
การทํารายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบ
ได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบติัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้กําหนดราคา
และเง่ือนไขรายการตา่งๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีมีการเข้าทํารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม  
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ 
ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการดงักล่าวทกุๆ ไตรมาส 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป และรายการระหว่าง
กนัอ่ืนๆ บริษัทฯ จะดําเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนุมติัการทํารายการระหว่างกันท่ีระบไุว้ข้างต้น ก่อนการทํา
รายการ 
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ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

13.1 งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ บริษัทผู้สอบบัญชี 

2560 นายกฤษดา  เลิศวนา 4958 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

2559 นายกฤษดา  เลิศวนา 4958 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

2558 นายกฤษดา  เลิศวนา 4958 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
  

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปี 2558 - 2560 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ และมี
ความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และกระแสเงิน
สด สําหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 
 

รายการแสดงฐานทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อย
ละ ล้านบาท ร้อยละ ล้าน

บาท ร้อยละ 

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 20.02 1.92 43.25 2.55 925.48 29.49 
เงนิลงทนุชัว่คราว - - - - - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 373.22 35.75 299.45 17.66 739.98 23.58 
สินค้าคงเหลือ - - 9.27 0.55 21.25 0.68 
เงนิให้กู้ ยืมแกบ่ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 85.25 8.17 - - - - 
เงนิให้กู้ ยืมแกก่รรมการ 2.00 0.19 - - - - 
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 28.86 2.76 64.29 3.79 38.41 1.22 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3.68 0.35 5.93 0.35 12.56 0.4 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 513.03 49.14 422.19 24.90 1,737.68 55.37 
เงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 60.95 5.84 42.56 2.51 78.74 2.51 
อปุกรณ์ 3.00 0.28 5.54 0.33 22.16 0.71 
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้สิทธ์ิรายการ 0.13 0.01 182.22 10.74 102.90 3.28 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 446.52 42.77 1,023.02 60.33 1,184.27 37.73 
ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ 0.05 0.01 1.02 0.06 0.80 0.02 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 1.14 0.11 - - 0.96 0.03 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 19.16 1.84 19.14 1.13 11.03 0.35 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 530.95 50.86 1,273.50 75.10 1,400.86 44.63 
รวมสินทรัพย์ 1,043.98 100.00 1,695.69 100.00 3,138.54 100.00 
เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 496.37 47.55 409.80 24.17 523.14 16.67 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 46.14 4.42 87.26 5.14 79.60 2.53 
สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - - - - 599.04 19.09 
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - - - - 2.09 0.07 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 20.81 1.99 21.09 1.24 16.26 0.52 
เงนิรับลว่งหน้าคา่สทิธ์ิ - - - - 64.43 2.05 
เงนิกู้ ยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 2.19 0.21 - - - - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนําสง่ 50.82 4.87 145.82 8.60 5.96 0.19 
สํารองคา่เบีย้ปรับเงินเพิ่ม - - 22.07 1.30 - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 38.66 3.70 71.19 4.20 5.16 0.16 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 654.99 62.74 757.23 44.65 1,295.68 41.28 
หุ้นกู้ระยะยาว - - 384.78 22.69 - - 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ – สทุธิจากสว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - - - - 6.72 0.22 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - - 0.07 0.01 - - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.58 0.44 5.11 0.30 9.77 0.31 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 4.58 0.44 389.96 23.00 16.49 0.53 
รวมหนีส้ิน 659.57 63.18 1,147.19 67.65 1,312.17 41.81 
ทนุเรือนหุ้น       
   ทนุจดทะเบียน       
     หุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท       
     (2559: หุ้นสามญั 515,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท 
      2558: หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 200.00 19.15 257.50 15.19 270 8.60 
   ทนุออกจําหน่ายและชําระแล้ว       
     หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท ชําระเต็มมลูค่าแล้ว       
     (2559: หุ้นสามญั 400,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท 
      2558: หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 200.00 19.15 200.00 11.80 270 8.60 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - - - 1,022.48 32.58 
กําไรสะสม       
     จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย - - 8.29 0.49 18.19 0.58 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 190.51 18.25 346.31 20.42 521.80 16.62 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น1 (6.10) (0.58) (6.10) (0.36) (6.10) (0.19) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 384.41 36.82 548.50 32.35 1,826.37 58.19 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,043.98 100.00 1,695.69 100.00 3,138.54 100.00 
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 

งบกาํไรขาดทุน 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้         
รายได้จากการขาย 0.05 0.01 38.56 4.56 18.64 1.61 
รายได้จากการให้บริการ 82.49 18.04 79.23 9.36 64.41 5.57 

รายได้คา่สิทธ์ิ 373.57 81.70 723.90 85.53 
1,070.7

1 92.66 
รายได้อ่ืน 1.12 0.25 4.68 0.55 1.82 0.16 

รวมรายได้ 457.23 100.00 846.37 100.00 
1,155.5

8 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย2 0.06 0.01 18.91 2.23 5.58 0.48 
ต้นทนุการให้บริการ 28.88 6.74 40.89 4.83 22.65 1.96 
ต้นทนุคา่สิทธิ 168.55 36.44 387.05 45.73 637.38 55.16 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 9.84 2.15 15.53 1.83 32.13 2.78 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 47.86 10.47 95.44 11.28 132.43 11.46 

รวมค่าใช้จ่าย 255.19 55.81 557.82 65.91 830.17 71.84 
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 202.04 44.19 288.55 34.09 325.41 28.16 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (34.68) (7.59) (74.56) (8.81) (85.10) (7.36) 
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 167.36 36.60 213.99 25.28 240.31 20.80 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (33.96) (7.43) (49.90) (5.90) (52.64) (4.56) 
กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิสําหรับปี 133.40 29.17 164.09 19.38 187.67 16.24 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น       
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  (2.85) (0.25) 
หกั ผลกระทบของภาษีเงนิได้ -  -  0.57 0.05 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 133.40  164.09  185.39 16.04 
กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)       
กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.35  0.41  0.45  
ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทยอ่ย       
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งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 

รายการ 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
   กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 167.36 213.99 240.31 
   รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    
      คา่เส่ือมราคา 0.43 0.90 2.75 
      คา่ตดัจําหน่าย 120.19 388.85 616.46 
      คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 1.02 1.63 (0.31) 
      ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ - (0.09) - 
      คา่เผ่ือการด้อยคา่สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (โอนกลบัรายการ) 7.09 (0.08) - 
      คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 0.57 0.64 1.81 
      คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 23.68 60.13 67.07 
      คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตดับญัชี - 3.99 12.25 
   กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์    
   และหนีส้ินดําเนินงาน 320.34 669.96 940.34 
   สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
      ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (177.88) 72.15 (440.21) 
      สินค้าคงเหลือ - (9.27) (11.98) 
      ภาษีมลูค่าเพิ่มรอเรียกคืน (26.58) (34.94) 25.87 
      สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1.08) (2.25) (6.63) 
      สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (13.19) 0.02 8.11 
   หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
      เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (136.11) 30.87 (15.95) 
      หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 36.23 32.53 (64.83) 
      ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอนําสง่ 49.47 95.00 (139.87) 
      สํารองเบีย้ปรับเงินเพิ่ม - 22.07 (22.07) 
      สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - (0.11) - 
      เงนิรับลว่งหน้าคา่สทิธิ - - 64.43 
   เงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 51.20 876.04 337.21 
      จ่ายดอกเบีย้ (22.31) (49.89) (58.76) 
      จ่ายภาษีเงนิได้ (21.03) (48.91) (52.25) 
   เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 7.86 777.24 226.20 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
   ซือ้อปุกรณ์ (1.76) (5.36) (9.95) 
   ซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (339.69) (965.26) (777.50) 
   เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้สิทธิรายการ - (182.09) 79.32 
   เงนิให้กู้ยืมแกบ่ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (เพิ่มขึน้) 38.00 87.25 - 
   เงนิให้กู้ยืมแกก่รรมการลดลง (เพิ่มขึน้) 140.21 - - 
   เงนิฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั (44.98) 18.39 (36.18) 
   เงนิลงทนุชัว่คราวลดลง (เพิ่มขึน้) 0.41 - - 
   เงนิสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ - 1.04 - 
   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (207.81) (1,046.03) (744.31) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
   เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้ 213.49 (86.57) 113.35 
   จ่ายชําระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ - - (0.61) 
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รายการ 
สาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

   เงนิสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (22.56) - - 
   เงนิกู้ ยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) (35.71) (2.19) - 
   เงนิสดรับสทุธิจากการออกหุ้นกู้  - 380.78 202.01 
   เงนิสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ - - 1,085.60 
   เงนิสดรับจากลกูหนีค้่าหุ้น 59.82 - - 
   เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 215.04 292.02 1,400.35 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 15.09 23.23 882.24 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 4.93 20.02 43.25 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 20.02 43.25 925.49 
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13.2  อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)        
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 0.78 0.56 1.34 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  เทา่ 0.60 0.45 1.29 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่ 0.01 1.10 0.22 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  เทา่ 1.64 2.53 2.22 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 219.71 142.50 162.33 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 1 เทา่ N/A 4.07 0.53 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 1 วนั N/A 88.51 685.48 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า  เทา่ 1.84 12.44 23.60 
ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 195.79 28.95 15.26 
Cash Cycle  วนั 23.922 202.06 147.073 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratios)      
อตัรากําไรขัน้ต้น  ร้อยละ 56.70 46.91 42.31 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  ร้อยละ 44.30 34.28 28.20 
อตัรากําไรอ่ืน  ร้อยละ 0.24 0.55 0.16 
อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร  ร้อยละ 3.89 269.37 69.51 
อตัรากําไรสทุธิ  ร้อยละ 29.18 19.39 16.24 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น  ร้อยละ 46.35 35.18 15.80 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios)      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ร้อยละ 15.04 11.98 7.76 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  ร้อยละ 64.34 61.39 72.15 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์  เทา่ 0.52 0.62 0.48 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 4 เทา่ 1.10 0.99 0.97 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
(Financial Policy Ratios)      
อตัราสว่นหนีสิ้นตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 1.72 2.09 0.72 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้  เทา่ 2.30 17.56 5.74 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  เทา่ 0.02 0.68 0.30 
อตัราการจ่ายเงินปันผล5  ร้อยละ N/A N/A N/A 

หมายเหต ุ: 1 อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือและระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย คํานวณจากสินค้าคงเหลือเฉพาะผลิตภณัฑ์ ไม่นบัรวมลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
เน่ืองจากรายการดงักลา่วถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 2 Cash Cycle ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 คํานวณจาก ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย หกัด้วย ระยะเวลาชําระหนี ้เน่ืองจากในปี 2558 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2557 และ 2558 เพราะ
ต้องการมุ่งเน้นในธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ซึง่เป็นธุรกิจหลกั สง่ผลให้ไม่สามารถคํานวณระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียได้ 

 3 Cash Cycle ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สําหรับปี 2560 คํานวณจาก ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย หกัด้วย ระยะเวลาชําระหนี ้โดยปี 2560 บริษัท
ฯ และบริษัทย่อย มีการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เพียงเล็กน้อย เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีโครงการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในช่วงดงักล่าว ดงันัน้ เพ่ือให้ 
Cash Cycle สําหรับปี 2560 สะท้อนถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไมไ่ด้รวมระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียดงักลา่ว 

 4 เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่ใช้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจ จึงเพิ่มการคํานวณอตัราการหมนุ
ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในการอธิบาย เพ่ือให้สะท้อนถึงการดําเนินธุรกิจได้อย่างชดัเจน โดยคํานวณจาก “อตัราการหมนุของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน = รายได้ค่าสิทธ์ิ / สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (เฉล่ีย)” 

 5 บริษัทไมมี่เงนิปันผลจ่ายระหวา่งปี 2558 2559 และปี 2560 
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  วเิคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 ปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินโดยสรุปได้ดงันี ้
 

ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

   โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2559 2560 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่สทิธ์ิ 723.90 85.53 1,070.71   92.66  346.81 47.91  

รายได้จากการให้บริการ 79.23 9.36 64.41 5.57  (14.42) (18.71) 

รายได้จากการขาย 38.56 4.56 18.64  1.61  (19.92)  (51.67) 

รวมรายได้ขายและบริการ 841.69 99.45 1,153.76 99.84  312.07 37.08  

รายได้อ่ืน 4.68 0.55 1.82  0.16  (2.86)  (61.11) 

รวมรายได้ 846.37 100.00 1,155.58  100.00  309.21 36.53  
 

1. รายได้คา่สิทธ์ิ 
สําหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ค่าสิทธ์ิเท่ากับ 1,070.71 ล้านบาท เ พิ่มขึ น้ จ าก ปี 2559 

เท่ากบั 346.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.91 โดยมาจากการซือ้เพ่ิมขึน้ของลกูค้ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ 
ทัง้ระบบดิจิตอล รวมถึงระบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม นอกจากนี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าสิทธ์ิในปี 2560 ยงัเพ่ิมขึน้
จากการซือ้คอนเทนต์เพ่ือเผยแพร่ในช่องทางวิดีโอออนดีมานด์เพ่ิมขึน้ ทัง้จากลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ และ
ลกูค้ากลุม่ธุรกิจสถานีโทรทศัน์ 

2. รายได้จากการให้บริการ  
รายได้จากการให้บริการปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย ลดลงเท่ากบั 14.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.71 

การลดลงดงักล่าวเป็นผลต่อเน่ืองจากเหตกุารณ์ในช่วงปลายปี 2559 (ระหว่างวนัท่ี 19 พ.ย.2559 ถึง 21 ม.ค.2560) และ
ช่วงเดือนตลุาคม ปี 2560 จึงเป็นเหตใุห้ลูกค้าส่วนใหญ่ชะลอการซือ้โฆษณาทางช่องสถานีโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงช่อง JKN 
Dramax ประกอบกบัในปี 2560 บริษัทฯ มีการขายเวลาโฆษณาของช่องโทรทศัน์อ่ืนน้อยลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ ปี
ก่อน 

3. รายได้จากการขาย 
สําหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 18.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 

เท่ากบั 19.92 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการขายผลิตภณัฑ์หลายโครงการ เม่ือเทียบกบัปี 2560 
4. รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 
กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยสําหรับปี 2560 รายได้อ่ืน เท่ากบั 1.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 2.86 ล้านบาท 
เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559 
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ต้นทุนและกาํไรขัน้ต้น 
 

 

1. ธุรกิจขายสิทธ์ิ 
ต้นทนุค่าสิทธ์ิ ประกอบด้วย คา่ตดัจําหน่าย และค่าพากย์และคา่แปลเป็นหลกั โดยสําหรับปี 2559 และ 2560 

ต้นทนุค่าสิทธ์ิ เท่ากับ 387.05 ล้านบาท และ 637.38 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ต้นทุนค่าสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ตามจํานวนลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสิทธ์ิสําหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากบั 336.85 ล้านบาท 
และ 433.33 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของกําไรขัน้ต้นสอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้ตามการขยายตวัของ
ธุรกิจ และเน่ืองจากต้นทุนหลักของธุรกิจขายสิทธ์ิเป็นค่าตัดจําหน่าย ซึ่งตดัแบบเส้นตรงคงท่ีตามอายุสัญญา ไม่ผันแปร
เป็นไปตามยอดรายได้จากการขายสิทธ์ิ ท่ีขึน้อยู่กับการหาลูกค้า และกลยุทธ์ในการทําตลาดกับลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา 
ดงันัน้ การท่ีบริษัทฯ ซือ้หรือลงทนุในสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมขึน้ จงึส่งผลให้เกิดต้นทนุค่าตดัจําหน่ายเพ่ิมขึน้ตาม โดยในปี 2559 
และ 2560 บริษัทฯ มีการซือ้คอนเทนต์เพ่ิมส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุค่าตดัจําหน่ายอย่างมีนยัสําคญั ซึ่งเท่ากับ 
388.85 ล้านบาทและ 616.24 ล้านบาท ตามลําดบั ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสิทธิ
ลดลง โดยปี 2559 และ 2560 อตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสิทธ์ิเท่ากบั ร้อยละ 46.53 และร้อยละ 40.47 ตามลําดบั   

2. ธุรกิจบริการโฆษณา 
ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าเช่าเวลาโฆษณา และค่าบริการขึน้ช่องดาวเทียม เป็นหลัก สําหรับปี 

2559 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุการให้บริการเท่ากบั 40.89 ล้านบาท และ 22.65 ล้านบาท ตามลําดบั โดย 
กําไรขัน้ต้นของธุรกิจบริการโฆษณาสําหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากบั 38.34 ล้านบาท และ 41.76 ล้านบาท ตามลําดบั 
และอตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการโฆษณาสําหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากบัร้อยละ 48.39 และร้อยละ 64.83 ตามลําดบั 
ทัง้นี ้การท่ีรายได้ค่าบริการปี 2560 ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2559 แต่กําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นกลบัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากใน
ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างขอใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ จึงต้องเช่าเวลาจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

ประเภทรายได้ 

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.  ธุรกิจขายสิทธ์ิ       

รายได้คา่สทิธ์ิ 723.90 100.00 1,070.71 100.00 346.81 47.91 

ต้นทนุคา่สทิธ์ิ 387.05 53.47 637.38 59.53 250.33 64.68 

กาํไรขัน้ต้นธุรกจิขายสิทธ์ิ 336.85 46.53 433.33 40.47 96.48 28.64 

2.  ธุรกิจบริการโฆษณา       
รายได้จากการให้บริการ 79.23 100.00 64.41 100.00 (14.82) (18.71) 
ต้นทนุการให้บริการ 40.89 51.61 22.65 35.17 (18.24) (44.61) 

กําไรขัน้ต้นธรุกิจบริการโฆษณา 38.34 48.39 41.76 64.83 3.42 8.92 

3.  ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์       
รายได้จากการขาย 38.56 100.00 18.64 100.00 (19.92) (51.67) 
ต้นทนุขาย 18.91 49.04 5.58 29.94 (13.33) (70.49) 

กาํไรขัน้ต้นธุรกจิขายผลิตภัณฑ์ 19.65 50.96 13.06 70.06 (6.59) (33.55) 
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เพ่ือทําธุรกิจ แต่ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตฯ ของตนเอง ส่งผลกําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้น
ธุรกิจบริการโฆษณาในปี 2560 เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2559  

3. ธุรกิจขายผลิตภณัฑ์ 
ต้นทนุขาย ประกอบด้วย ต้นทนุการว่าจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ผลิต

จากภายนอกเพ่ือผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ ทัง้นี ้ต้นทุนขายสําหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากบั 18.91 ล้านบาท และ 5.58 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการจําหน่ายผลิตภณัฑ์น้อยกวา่เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 

สําหรับปี 2559 และ 2560 กําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายผลิตภณัฑ์ เท่ากบั 19.65 ล้านบาท และ 13.06 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบั ร้อยละ 50.96 และร้อยละ 70.06 ตามลําดบั  
 

ค่าใช้จ่าย 
  คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริการ  

ประเภทค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริการ 

งบการเงินรวมสําหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายในการจดังาน (Event) 10.63 68.45 15.15 47.15 4.52 29.83 

คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 4.36 28.07 16.08 50.05 11.72 72.89 

อ่ืนๆ 0.54 3.48 0.90 2.80 0.36 40.07 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 15.53 100.00 32.13 100.00 16.60 51.67 

สําหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 32.13 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เท่ากับ 16.60 ล้านบาท 
เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าจดั Event ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพ่ิมขึน้ โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นการ
จ่ายเพื่อทําการโปรโมทคอนเทนต์ของบริษัทฯ ทัง้ คอนเทนต์ซีรีย์อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอ่ืน ๆ แม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ้พ่ิมขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการจัดโปรโมทดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกค้าเพ่ิมขึน้ เช่น ลูกค้า 
ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล และมีรายได้คอนเทนต์เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัปี 2559 

  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  

ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 เปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 35.33 37.02 67.31 51.14 31.98 47.51 

คา่ท่ีปรึกษา 9.68 10.14 11.21 8.52 1.53 13.67 

คา่ภาษีและเบีย้ปรับ 29.32 30.72 22.19 16.86 (7.13) (32.12) 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู1 1.62 1.70 (0.31) (0.24) (1.93) (615.13) 

อ่ืนๆ 19.49 20.42 32.03 24.18 12.54 39.15 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 95.44 100.00 132.43 100.00 36.99 27.93 

หมายเหต:ุ  1  ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนีค้้างนานจากลกูหนีก้ารค้าได้ จึงเป็นเหตใุห้มีการกลบัรายการ และส่งผลให้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
สําหรับปี 2560 เทา่กบั (0.31) ล้านบาท 
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สําหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 131.61 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 
เท่ากบั 36.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.48 โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของ (1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและผู้บริหาร 
ท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากบริษัทมีการรับพนักงานเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ (2) ค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าใช้จ่ายอ่ืน
ประกอบด้วย คา่เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร คา่เชา่อาคารและค่าบริการสว่นกลาง และคา่ใช้จ่ายในการติดตอ่งานตา่งประเทศ 
ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึน้เน่ืองจาก ในปี 2560 มีค่าเดินทางไปติดต่องานต่างประเทศ เพ่ือซือ้คอนเทนต์ และค่าเส่ือมราคา
สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึน้ สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 ท่ีลดลงประกอบด้วย(1) สํารองค่าภาษีและเบีย้ปรับ ซึง่ลดลง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการชําระคา่ใช้จา่ยดงักลา่วแล้วทัง้จํานวนในเดือนมิถนุายน 2560 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
สําหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 85.09 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2559 เท่ากบั 

10.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 400.00 ล้านบาท 
ท่ีออกในเดือนกรกฎาคมปี 2559 และจํานวน 210.00 ล้านบาท ท่ีออกในเดือนมิถนุายน 2560 ประกอบกบับริษัทฯ มีการใช้
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ในระหว่างปี 2560  

 
กาํไรสุทธิ และอัตรากาํไรสุทธิ 
สําหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากบั 187.67 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จํานวน 23.58 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 14.37 โดยการเพ่ิมขึน้ของกําไรสทุธิในปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้รวมเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัปี 
2559 อย่างไรก็ตาม จากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนค่าสิทธ์ิและบริการ ประกอบกับค่าใช้จ่ายโดยรวมท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ อตัรา
กําไรสทุธิสําหรับปี 2560 ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยอตัรากําไรสทุธิสําหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากบัร้อยละ 
19.38 และร้อยละ 16.24 ตามลําดบั 
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เท่ากับ 1,695.69 ล้านบาท และ 3,138.54 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยสินทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบหลกั คือ ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึง่บนัทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย ณ สิน้ปี 2559 และ ปี 2560 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ดงักลา่วมีจํานวน 1,023.02 ล้านบาท และ 
1,184.27 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60.33 และร้อยละ 37.73 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 และ ปี 
2560 ตามลําดบั ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์รวม เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 882.24 
ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากเงินท่ีรับจากการเพ่ิมทุนของบริษัท และลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 440 ล้านบาท เน่ืองมาจากรายได้จาก
การขายท่ีเพ่ิมขึน้ และลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจโดยในปี 
2560 บริษัทฯ มีการลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เป็นจํานวน 777.50 ล้านบาท 
 

หนีส้นิ 
หนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เท่ากบั 1,147.19 ล้านบาท และ 1,312.16 ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ เพ่ือใช้เป็นสภาพคล่องหมนุเวียนในการดําเนินงาน ประกอบกบัมีเงินรับล่วงหน้าค่า
สิทธ์ิจากการจําหน่ายและให้บริการสิทธ์ิคอนเทนต์แก่ลกูค้า 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 132 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เท่ากับ 548.50 ล้านบาท และ 1,826.38 ล้านบาท 

ตามลําดบั การเพ่ิมขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นเกิดจากการเพิ่มขึน้ของผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึง่มีผลกําไรสทุธิอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสะสมเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองในปี 2559 และ 2560 โดยกําไรสะสม  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เท่ากบั 354.60 ล้านบาท และ 547.70 ล้านบาท ตามลําดบั และบริษัทมีการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจํานวน 140 ล้านหุ้น และมีส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,022.48 ล้านบาท 
 

สภาพคล่องและความพอเพยีงของเงนิทุน 
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัท มีการปรับตวัดีขึน้ โดยในปี 2559 และ 2560 มีอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัท

เท่ากับ 0.56 เท่า และ 1.34 เท่า ตามลําดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว สําหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากับ 0.45 
เท่า และ 1.29 เท่าตามลําดบั โดยมีสาเหตสุําคญัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560 ซึ่งได้
รับมาจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ สําหรับปี 2559 และ 2560 เท่ากบั 2.09 เท่า และ 0.72 เท่า ตามลําดบั ซึ่งปรับตวั
ลดลงโดยมีสาเหตจุากการท่ีบริษัทออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในปี 2560 ทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้  

 

14.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต 

 โปรดพจิารณารายละเอียดเพิม่เติมในหวัข้อ “ปัจจยัความเส่ียง” 

 

 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  หน้าท่ี 1 
 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง
วา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้
บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญั
ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบ 
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 

ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายธีรภทัร์  เพช็รโปรี เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ช่ือของ นายธีรภทัร์  เพช็รโปรีกํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใชข้่อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าว

ข้างต้น” 

 
ช่ือ ตาํแหน่ง  ลายมือช่ือ 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ กรรมการบริษัท และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
  

2. นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ
สายงานบริหาร 

  

 

 
 
 

ช่ือผู้รับมอบอาํนาจ ตาํแหน่ง  ลงลายมือช่ือ 

นายธีรภทัร์  เพช็รโปรี 
รองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานการเงินและบญัชี   

 

 
 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1.   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 
 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 

 
 

68 - ปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์ 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 โรงเรียนนายเรือ 

- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร  
ภาครัฐร่วมเอกชน  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Progrm (DAP) 
รุ่น 82/2010  

- ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท เจเคเอน็  
โกลบอล มีเดีย จํากดั 
(มหาชน) 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จํ า ห น่ า ย สิ ท ธิ 
คอนเทนต์ 

2558 – 2559  ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท เจเคเอน็  
โกลบอล มีเดีย จํากดั 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จํ า ห น่ า ย สิ ท ธิ 
คอนเทนต์ 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

จั ดห า  ผ ลิ ต  และ
จําหน่ายเครื่องดื่ม 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท เมืองไทย ลิซซิ่ง จํากดั 
(มหาชน) 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  
เอนเตอไพรส์ จํากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 

ผลิตเครื่องสําอาง 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุชยั ชมภไูพสร 
 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการตรวจสอบ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน : 

  30 พฤษภาคม 2559 

57 - ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Progrm (DAP) 
รุ่น 52/2006  

- ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท เจเคเอน็  
โกลบอล มีเดีย จํากดั 
(มหาชน) 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จําหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2558 – 2559  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เจเคเอน็  
โกลบอล มีเดีย จํากดั 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จําหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  
และ กรรมการอิสระ 

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากดั
(มหาชน) 

นํ า เ ข้ า แ ล ะ
จําหน่ายเครื่องจกัร
หนัก ที่ใ ช้ยกแผ่น
เหลก็ 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจ 
ลงนาม 

บริษัท สํานกังาน  
พี.บี.เอส จํากดั  

ตรวจสอบบญัชี 

 

 

 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปรีชา บณุยกิดา 
 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการ 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
   14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการตรวจสอบ : 
   14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง : 

  15 สิงหาคม 2559 
• กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน : 

  30 พฤษภาคม 2559 

57 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมาย
มหาชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Progrm (DAP) 
รุ่น 8/2004 

- ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จําหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2558 – 2559  
 
 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 
และกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เจเคเอน็  
โกลบอล มีเดีย จํากดั 
 
 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จําหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 
 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจ 
ลงนาม 

บริษัท ขนสง่ภาคอีสาน2559 
จํากดั 

ขนส่งและขนถ่าย
สิ น ค้ า แ ล ะ ค น
โดยสารทัง้ทางบก
ท า ง นํ ้า แ ล ะ ท า ง
อ า ก า ศ  ทั ้ ง
ภายในประเทศ และ
ระหวา่งประเทศ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท สํานกังานกฎหมาย

และการบญัชี เอส.พี.ที. 

เทรด จํากดั 

การ ใ ห้ คําป รึกษา

แ ล ะ ก า ร ใ ห้

คํ า แ น ะ นํ า ท า ง

กฎหมาย 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้
จํากดั (มหาชน) 

อสงัหาริมทรัพย์ 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจ 
ลงนาม 

บริษัท ยิ่งถาวร  
อพาร์ทเมนท์ จํากดั  

บริการให้เช่า ที่พัก
อาศยั 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2538 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจ 
ลงนาม 

บริษัท ยิ่งถาวรปิโตรเลียม 
จํากดั 

บริการค้าปลีกนํา้มนั 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการตรวจสอบ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง : 
  15 สิงหาคม 2559 

39 - ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขา
บญัชีต้นทนุ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

- Graduate Diploma in 
Business Degree Majoring 
in E-commerce Edith 
Cowan University  Australia 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Progrm (DAP) 
รุ่น 122/2015 

- หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program  
รุ่น 22/2016 

- หลกัสตูร Risk management 
Program for Corporate 
Leader  
รุ่น 3/2016 

 
 

- ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จําหน่ายสิท ธิคอน
เทนต์ 

2558 – 2559  กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จําหน่ายสิท ธิคอน
เทนต์ 

2560 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท 
 
 

บริษัท สเตป็ เซเวน่ จํากดั 
 

ซือ้ขายนํา้มันเครื่อง  
ที่ ใ ช้ ใ น รถยน ต์ทุก
ประเภท 

2560 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจ 
ลงนาม 

บริษัท เบลล่าฟอร์ท ูจํากดั ข า ย ป ลี ก ส่ ง 
เครื่องสําอาง 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท คอนสตรัคชัน่ คอนกรีต 
จํากดั 

ผลิต จําหน่ายและ
จั ด ส่ ง ค อ น ก รี ต
ผสมเสร็จ 

2555 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท อินทรินสิค 
 รีซอร์สเซส จํากดั 

นําเข้าและจําหน่าย
ถ่านหิน 

    



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา 
(ตอ่) 

 - หลกัสตูร Family Business 
Governance for 
Sustainability รุ่น 3/2015 

- หลกัสตูร Financial 
Statements for Directors 
(FSD) รุ่น 31/2016 

- โครงการ Certificate of 
BUSINESS ADVISOR  
รุ่น 17 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

      



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 
 
กรรมการ (กรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามผกูพนับริษัท) 
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• กรรมการ (กรรมการผู้ มีอํานาจ
ลงนามผกูพนับริษัท) : 

  7 พฤษภาคม 2556 
• ประธานกรรมการบริหาร  : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน : 

  30 พฤษภาคม 2559 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• กรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) : 
   29 มิถนุายน 2559 
 
 
 

38 - Bachelor of Arts, Major 
International Releations, 
Bond University, Australia  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกล
ยทุธ์การบริหารธุรกิจ 
อสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั รุ่นที่ 47  

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Progrm (DAP) 
123/2016  

 

64.44 (2) พี่ชายนางสาว
พิมพ์อมุา  

จกัราจฑุาธิบดิ์ 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัท ) กรรมการผู้จดัการ (รักษาการ) 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ
คอนเทนต์ 
 
 

2556 – 2559  
 
 

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และกําหนด
คา่ตอบแทน 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัท) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั 
 
 
 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ
คอนเทนต์ 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 
 

บริษัท เจเคเอน็ โนว์เลดจ์ 
จํากดั 
 
 

อยู่ระหว่างศกึษาธุรกิจสถาบนั
ฝึกอบรมบุคคล คณะบุคคล/
นิติบคุคล 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี 
จํากดั 
 
 

อยู่ระหว่างศกึษาธุรกิจตวัแทน
จํ า ห น่ า ย เ ว ล า โ ฆ ษ ณ า
สถา นี โทรทัศ น์ ระบบ ผ่าน
ดาวเทียม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จํากดั อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจช่อง
สถานีโทรทศัน์ประเภทข่าว 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็  รีเวอร์คิง 
คอมเพล็กซ์ จํากดั 

ใ ห้ เ ช่ า  ศู น ย์ ก า ร ค้ า 
(Community mal) 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 
(ตอ่) 

    2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ คอนเนคท์ 
จํากดั 

ร้านสะดวกซือ้และมินิมาร์ท 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ คอฟฟี่ 
จํากดั 

จําหน่ายเครื่องดื่ม Amezon 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็  
โกลบอล โฮลดิง้ จํากดั 

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัท
อื่น (Holding company) 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ เบเน่ จํากดั จํ า ห น่ ายช า  กาแฟ  โ ก โ ก้
เครื่องดื่มทัง้ร้อนและเย็น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ แชนเนล 
จํากดั 

ธุรกิจให้บริการขายช่วงเวลา
โฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์
ระบบผ่านดาวเทียม 

     2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 

บริษัท บนฟ้าสถาพร จํากดั ใ ห้ เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
สงัหาริมทรัพย์ 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ เอนเนอร์จี 
จํากดั 

ขายปลีกเชือ้เพลิงยานยนตร์
ในสถานีปั๊ม 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท อชิแก๊ส จํากดั สถานีบริการแก๊สเอ็นจีวี แอล
พีจี 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ ลีฟวิ่ง เน็ท
เวิร์ค จํากดั 

ขายผลิตภณัฑ์อปุโภคบริโภค 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท แอนดรูว์ บิลดิง้ 
จํากดั 

รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร 
อาคารพาณิช ย์  และ ที่อยู่
อาศยั 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค 
จํากดั 
 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจฑุาธิบดิ์ 
 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานบริหาร 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัท)  
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เ 

• กรรมการ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ผกูพนับริษัท : 

  30 พฤษภาคม 2559 
• กรรมการบริหาร : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• รองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานบริหาร : 

  30 พฤษภาคม 2559 
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- Bachelor of Arts, Major 
Mass Communication,  
Bond University, Australia 
 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Progrm (DAP) 
รุ่น 122/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้องสาว 
นายจกัรพงษ์  
จกัราจฑุาธิบดิ์ 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผู้จดัการสาย
งานบริหาร (กรรมการผู้ มีอํานาจ
ลงนามผกูพนับริษัท ) 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
 
 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 
 
 

2558 – 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการ สาย
งานบริหาร (กรรมการผู้ มีอํานาจ
ลงนามผกูพนับริษัท ) 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 
 

บริษัท เบเน่ บางแค จํากดั 
 
 
 

กิจการร้านกาแฟ เบเกอ
รี่ ไอศกรีม รวมทัง้การ
จําหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 
 

บริษัท เจเคเอน็  
โนว์เลดจ์ จํากดั 
 

อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ
สถาบันฝึกอบรมบุคคล 
คณะบคุคล/นิติบคุคล 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี 
จํากดั 

อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ
ตัวแทนจําหน่ายเวลา
โฆษณาสถานีโทรทัศน์
ระบบผ่านดาวเทียม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จํากดั อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ
ช่ อ ง ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์
ประเภทข่าว 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็  
คอนเนคท์ จํากดั 

ร้านสะดวกซือ้ และมินิ
มาร์ท 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอน็แชนเนล 
จํากดั 

ธุ ร กิ จ ใ ห้บ ริ กา รขาย
ช่วงเวลาโฆษณาผ่าน
สถานีโทรทัศน์ระบบ
ผ่านดาวเทียม 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพิสมยั ลิขิตอํานวย 
 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
การเงินและบญัชี* 
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับริษัท) 
 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• กรรมการ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
ผกูพนับริษัท : 

  8 กนัยายน 2560 
• กรรมการบริหาร : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง : 
  15 สิงหาคม 2559 
• รองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานการเงินและบญัชี : 

  30 พฤษภาคม 2559 
 
*ได้รับการแต่งตัง้เป็นรอง
กรรมการผู้จดัการอาวโุส มีผล
ตัง้แต่วนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2561  

47 - ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Progrm (DAP) 
รุ่น 122/2015 

 

- หลกัสตูร CFO in Practice รุ่น
ที่ 7/2017 สภาวิชาชีพบญัชี 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
การเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2558 – 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
การเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2557 – 2558  
 
 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 
 
 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั 
 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จํากดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สงัหาริมทรัพย์ 

2544 – 2557 
 
 
 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน  บริษัท เจเคเอน็  
แลนด์มาร์ค จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ 
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้จดัการสายงาน
การตลาดและการขาย 
 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• กรรมการบริหาร : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• รองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานการการตลาดและการ
ขาย : 

  30 พฤษภาคม 2559 

55 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลยั 
ราชภฎัสวนสนุนัทา 

- ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการสาย
งานการตลาดและการขาย 
 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2558 – 2559  กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้จดัการสายงานการ
ตาดและการขาย 
 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2556 – 2558  
 
 

ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 
 
 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั 
 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จํากดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สงัหาริมทรัพย์ 

2550 – 2556  ผู้จดัการฝ่ายขาย  บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค 
จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธีรภทัร์  เพ็ชรโปรี 
 
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการสาย
งานการเงินและบญัชี* 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ  
   สายงานการเงินและบญัชี : 
   28 กมุภาพนัธ์ 2560  
   (เริ่ม ดํารงตําแหน่ง 15 
มีนาคม 2560) 

 
*ได้รับการแต่งตัง้เป็นรอง
กรรมการผู้จดัการสายงาน
การเงินและบญัชี มีผลตัง้แต่
วนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 - ปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Certified Public 
Accountants of Thailand 
(CPA) No.6332 

0.01 ไมม่ี 2560– ปัจจบุนั ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ
สายงานการเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2548 – 2560  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) 

การผลิตและจําหน่าย
เ ว ช สํ า อ า ง แ ล ะ
เครื่องสําอาง 

2546 – 2548  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท แอดวานซ์ สไปรูลิน่า ไบ
ไบโอเทคโนโลยี จํากดั 

 

ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ตภัณ ฑ์
อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ป ร ะ เ ภ ท ไ ว้ 
ในที่อื่น 

    

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2561 มีมติให้แตง่ตัง้ผู้บริหารใหม ่จํานวน 2 ทา่นดงันี ้

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบรรพต  ชวาลกร 
 
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
ปฏิบตัิการ 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• รองกรรมการผู้จดัการสาย  
   งานปฏิบตัิการ : 
   16 มกราคม 2561  
  (เริ่มดํารงตําแหน่ง 
  1 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
 
 

46 - ปริญญาโท คณะพาณิชย 
ศาสตร์และการบญัชี หลกัสตูร
วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการเงิน หลกัสตูร
นานาชาติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
(สาขาวิชาการบญัชี) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- Certified Public 
Accountants of Thailand 
(CPA) No.5139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมม่ี 2561– ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการสายงานการ
ปฏิบตัิการ 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2556 - 2561  ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน บริษัท วินคอร์ นิกซ์ดอร์ฟ 
(ประเทศไทย) จํากดั 
(ปัจจบุนั คือ ดีโบลด์ นิกซ์
ดอร์ฟ) 

การจดัจําหน่ายอปุกรณ์
แ ล ะ ชิ ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ธนาคารและธุรกิจค้า
ปลีก  

2550 - 2556  Financial Controller บริษัท เมทเลอ่ร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จํากดั 
 

 

การจัด จําหน่ายและ
บํารุงรักษาเครื่องจักร
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ชั่ ง
อตุสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมบตัิ  กิตติบนัเทิงกลุ 
 
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ : 

  16 มกราคม 2561  
  (เริ่มดํารงตําแหน่ง 
  1 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
 
 
 

48 ปริญญาโท  
บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการ
และนวตักรรม หลกัสตูร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา
การจดัการธุรกิจโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   พระ
จอมเกล้าธนบรุี 

- ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลค็ทรอ 
นิคส์  
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.002 ไมม่ี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
เทคโนลโลยีสารสนเทศ 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
จํ าห น่ าย สิ ท ธิ คอน
เทนต์ 

2559 - 2561  ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากดั ขายปลีกเค รื่องเล่น
วี ดิ โ อ เ ก ม แ ล ะ
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 

2556 - 2559  ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากดั ขายปลีกเค รื่องเล่น
วี ดิ โ อ เ ก ม แ ล ะ
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป 

หมายเหต:ุ (1) ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 12 มีนาคม 2561 

(2) สดัสว่นการถือหุ้นของคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ตามที่ระบขุ้างต้น ประกอบด้วยสว่นที่คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์เป็นผู้ ถือครองโดยตรง และสว่นที่ถือครองผ่าน MEDIA KING CAPITAL LTD. 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท  
 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%)(1)  

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาววริศร์นลิน สภุาสนนัท์ 
 
เลขานกุารบริษัท 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
15  สิงหาคม  2559  
(เริ่มดํารงตําแหน่ง 19 กนัยายน 
2559) 
 

44 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 22/2004 
 

- หลกัสตูร Director Certificate 
Program (DCP) รุ่นที่ 
48/2004 
 

- หลกัสตูร Company 
Secretary Program (CSP) 
รุ่นที่ 77/2017 
 

- หลกัสตูร Company 
Reporting Program (CRP) 
รุ่นที่ 17/2017 

 
 
 
 
 
 

0.0006 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท  บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล 
มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย
สิทธิคอนเทนต์ 

2553 – 2559  กรรมการผู้ มีอํานาจ   
ลงนามแทนบริษัท 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายโสต
ทั ศ น  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เ ท ค โ น โ ล ยี 
และเครื่องสําอาง 

2552 – 2559  เลขานกุารบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายโสต
ทั ศ น  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เ ท ค โ น โ ล ยี 
และเครื่องสําอาง 

2548 – 2559 กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายโสต
ทั ศ น  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เ ท ค โ น โ ล ยี 
และเครื่องสําอาง 

2548 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายโสต
ทั ศ น  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เ ท ค โ น โ ล ยี 
และเครื่องสําอาง 

2548 – 2559 ผู้ อํานวยการ 
สํานกักรรมการ 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายโสต
ทั ศ น  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เ ท ค โ น โ ล ยี 
และเครื่องสําอาง 

หมายเหต:ุ (1) ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 12 มีนาคม 2561 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) C, II, VII, 
VIII 

III, VII, 
VIII, XIII 

III, V, VII, 
VIII, XIV 

III, VII, 
VIII, XI 

I, IV, V, 
VIII, X,  XII 

I, IV, X, 
VIII 

IV, VIII, X, 
XI 

IV, X IX, X IX, X IX, X VI 

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เจเคเอน็ แชนเนล จํากดั     I, VIII I, VIII       

2. บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซีจํากดั     I, VIII I, VIII       

3. บริษัท เจเคเอน็ โนว์เลดจ์ จํากดั     I, VIII I, VIII       

4. บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จํากดั     I, VIII I, VIII       

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

1. บริษัท เจเคเอน็ แลนด์มาร์ค จํากดั     I, VIII        

2. บริษัท เจเคเอน็ ริเวอร์คิง คอมเพลก็ซ์ จํากดั     I, VIII        

3. บริษัท เจเคเอน็ ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร์ค จํากดั     I, VIII        

4. บริษัท เจเคเอน็ คอนเนคท์ จํากดั     I, VIII I, VIII       

5. บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล โฮลดิง้ จํากดั     I, VIII        

6. บริษัท เจเคเอน็ เอ็นเนอร์จี จํากดั     I, VIII        

7. บริษัท บนฟ้า สถาพร จํากดั     I, VIII  VIII VIII     

8. บริษัท เจเคเอน็ คอฟฟี่ จํากดั      I, VIII        

9. บริษัท เจเคเอน็ เบเน่ จํากดั     I, VIII        

10. บริษัท เบเน่ บางแค จํากดั      I, VIII       

11. บริษัท แอนดรูส์ บิว้ดิง้ จํากดั     I, VIII        

12.  บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ จํากดั (มหาชน) C, VII, VIII            

13. บริษัท เมืองไทย ลิซซิ่ง จํากดั (มหาชน) C, VII, VIII            

14. บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 
จํากดั (มหาชน) 

VII, VIII            

15. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)   III, VII, VIII          

16. บริษัท ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ จํากดั   I, VIII          



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17. บริษัท ยิ่งถาวร ปิโตรเลียม จํากดั   I, VIII          

18. บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จํากดั (มหาชน)  III, VII, 
VIII 

          

19. บริษัท สํานกังาน พี.บี.เอส จํากดั  I, VIII           

20. บริษัท คอนสตรั๊คชัน่ คอนกรีต จํากดั    VIII, IX         

21.  บริษัท อินทรินสิค รีซอร์สเซส จํากดั    X         

22. บริษัท ขนสง่ภาคอีสาน 2559 จํากดั   I, VIII          

23. บริษัท อชิแก๊ส จํากดั     I, VIII        

24. บริษัท สเตป็ เซเวน่ จํากดั    VIII         

25. บริษัท สํานกังานกฏหมายและการบญัชี เอส.พี.ที เท
รด จํากดั 

   VIII          

26. บริษัท เบลล่า ฟอร์ท ูจํากดั    I, VIII         

 
หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบริหาร    VIII – กรรมการบริษัท         XII – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 I – กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม V – กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  IX – รองกรรมการผู้จดัการ        XIII – ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – เลขานกุารบริษัท   X – ผู้บริหาร         XIV – ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 III – กรรมการตรวจสอบ VII – กรรมการอิสระ    XI – กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 รายนามกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท 

1 - พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง  2 - นายสรุชยั ชมพไูพสร   3 - นายปรีชา บณุยกิดา         4 - นางธิติญา  พงศ์พนัธุ์วฒันา  
5- นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ์  6 - นางสาวพิมพ์อมุา  จกัราจฑุาธิบดิ์ 7 - นางพิสมยั  ลิขิตอํานวย        8 - นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุฑ  
9 - นายธีรภทัร์  เพ็ชรโปรี  10 - นายบรรพต  ชวาลกร (ได้รับการแต่งตัง้ 11 - นายสมบตัิ  กิตติบนัเทิงกลุ (ได้รับการแต่งตัง้      12 - นางสาววริศร์นลิน  สภุาสนนัท์ 
           เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2561 และเริ่มดํารง        เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2561 เริ่มดํารงตําแหน่ง 
           ตําแหน่งวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2561)        วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2561) 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

เอกสารแนบ 2.   รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายช่ือบริษัทย่อย 
รายช่ือกรรมการ 

นายจักรพงษ์  
จักราจุฑาธิบดิ์ 

นางสาวพมิพ์อุมา  
จักราจุฑาธิบดิ์ 

1. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากดั /, // /, // 
2. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอม็ซี จํากดั /, // /, // 
3. บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากดั /, // /, // 

4. บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากดั /, // /, // 
หมายเหต:ุ / = กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม    // = กรรมการ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3.   รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

ชื่อ-สกุล/ 

ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /
ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่งและชื่อ ชื่อบริษัท 
องค์กร /  

ประเภทการดาํเนินธุรกจิ 

นางอมุาพร     
ภเูวียงแก้ว 

38 - บริหารธุรกิจบณัฑิต  
(การบญัชี) มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

- การอบรมสมัมนา  
-   การบริหารความเสี่ยงเพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบ, 
สภาวชิาชีพบญัชี 

-  Audit  Program  
Development,  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แหง่ประเทศไทย 

- Board Risk Oversight 
Roles and Responsibility, 
ตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย 

 

- ไม่มี 2560-ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จํากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ 
คอนเทนต์ 

2554 - 2560 
 

ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จํากดั 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

    

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 หน้า 2 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยทีมงานตรวจสอบการควบคมุ

ภายใน มีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณ์ในการทํางาน ดงันี ้

ชื่อ-สกุล/ 

ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา /
ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่งและชื่อ ชื่อบริษัท 
องค์กร /  

ประเภทการดาํเนินธุรกิจ 

นายอภินนัทน์ 
ศรีปราโมช 

54 - หลกัสตูร Mini MBA 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บริหารธรุกิจบณัฑิต  
(การบญัชี) มหาวิทยาลยัราม
คําแหง่ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต(CPA) 
ทะเบียนเลขที่ 5092 

- หลกัสตูรการตรวจสอบภายใน 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แหง่ประเทศไทย 

- ไมม่ี 2551-ปัจจบุนั หวัหน้าทีมสว่นงาน
ตรวจสอบภายใน
บริษัทจดทะเบียน และ
บริษัทที่เตรียมจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

บริษัท ดี ไอ เอ ออดทิ จํากดั บริการตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายใน และผู้ตรวจ
สอบบญัชี (Auditor) 

 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 4  หน้า 1 

เอกสารแนบ 4.  รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 

- ไม่มี    - 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หน้า 1 

เอกสารแนบ 5  รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  จํากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติัตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ตามรายนามและการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/10 

นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบ 10/10 

นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบ 10/10 

นางธิติญา  พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการตรวจสอบ 10/10 
 และมี นางอมุาพร  ภเูวียงแก้ว หวัหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ระบไุว้
ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ท่ีกําหนดขอบเขต หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ควบคมุภายใน กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน
ธุรกิจ การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชี และมีการประเมินตนเองกับการปฏิบติัหน้าท่ีประจําปี  โดยในปี 
2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุ จํานวน 10 ครัง้ ร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมี
วาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคญัของงานท่ีปฏิบติัได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมติั รวมทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุทุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถามผู้สอบบญัชีในเร่ือง
ความถกูต้อง ครบถ้วน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสําคญั ซึง่ผลกระทบต่องบการเงินความเพียงพอของของข้อมลูท่ีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัทางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบญัชีว่างบการเงินมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้ ยัง
พิจารณาผลการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รับฟังคําชีแ้จง ข้อตรวจพบ ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้ ท่ีรับผิดชอบ 



บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หน้า 2 

 
 

2. การสอบทานการประเมนิการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติังานและกํากบัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน ร่วมกบัผู้สอบบญัชี หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษัทฯ ว่าจ้างจากภายนอก และหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในทกุไตรมาส เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ ตามวตัถปุระสงค์การดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการ
บริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่าและประหยดั ให้มีการดแูลรักษาทรัพย์สินท่ีเหมาะสม และให้มี
แนวทางการป้องกนัการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 
 

3. การสอบทานการปฏบัิตติามกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร 
และผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัในเร่ืองการไม่ปฎิบตัิตามกฎหมาย
และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
 

4. การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่ งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และการเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคณุภาพงาน 
สถานะของผู้สอบบญัชี ข้อจํากดัท่ีมีสาระสาคญั หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และได้มี
การพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจําทกุไตรมาส เพ่ือร่วมหารือเก่ียวกบั
การตรวจสอบบญัชี ตลอดจนหารือปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ และการหาแนวทางในการแก้ไขประเด็นตา่งๆ  

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาการ
ปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาแล้ว มีมติเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกนายกฤษดา                 
เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5238 หรือนางสาว
มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313 แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
บริษัทย่อย ประจําปี 2561 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นเงินจํานวน 2,270,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีประจําปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย เป็นจํานวนไม่เกิน 730,000 บาท โดยจะนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 
 

5. การพจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ของ บริษัทฯ  เพ่ือพิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตสุมผล  รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ดงักล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ 
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุไตรมาสอย่างสม่ําเสมอ 
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6. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัท  และผู้บริหารได้ให้ความสําคญัและระมดัระวงัต่อการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ตลอดจนให้คําแนะนําและเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้  เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานของบริษัทฯ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ              
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ทําหน้าท่ีในการประเมินและทบทวนความเสี่ยง  การจดัทําแผนงานบริหารจดัการความ
เสี่ยง การควบคมุติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
7. การกาํกับดแูลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ให้ข้อแนะนําและติดตามการแก้ไขใน

ประเด็นท่ีมีนยัสําคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ป้องกนัทจุริต ไม่สนบัสนนุการคอร์รัปชัน่ มีการควบคมุภายใน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงพิจารณางบประมาณประจําปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินความ
เป็นอิสระในการปฏิบติังาน ความเพียงพอเหมาะสมของบคุลากรของหน่วยงาน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสําคญักับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให้มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ การคํานึงถึงความเสี่ยงการปฏิบติังานให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ เพ่ือให้ระบบบญัชีและ 
รายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ รวมทัง้ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ 

 
         
 

 (พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายสรุชยั  ชมภไูพสร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 

นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 

นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบด์ิ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2 

 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีระบไุว้ใน              
นโยบายของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ในการพจิารณาเร่ืองสําคญั ดงันี ้

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้เสนอหลกัเกณฑ์ และวิธีการ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่วันท่ี                  
18 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัต่อ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกบั
ธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

3. พิจารณาคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงู และกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีฝ่ายจดัการนําเสนอ เพ่ือรองรับการขยายงาน
ของบริษัทฯ และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

4. กําหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยนําแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการและ
เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั โดยเร่ิมประเมินผลตัง้แต่การปฏิบติังานประจําปี 2560 เป็นต้นไป 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 
 

      (นายสรุชยั  ชมภไูพสร) 
         ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึง่มีส่วนสําคญัท่ีจะสนบัสนุนให้
ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                        
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน เพ่ือกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ให้ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกัน และวิธีบริหารความเส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ และกํากบัดแูล ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ โดยมีรายนามกรรมการบริหารความเส่ียงและ
การเข้าร่วมประชมุดงันี ้

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายปรีชา  บณุยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

นางธิติญา  พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

นางพิสมยั  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหารความเส่ียง 3/4 
   
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป

รายละเอียดได้ดงันี ้

1. แตง่ตัง้คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารจากทกุหน่วยงาน 
2. พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงประจําปีท่ีคณะทํางานบริหารความเส่ียงได้ทําการประเมินความเส่ียง และจดั

ระดบัความสําคญัของความเส่ียงพร้อมทัง้กําหนดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และกําหนดวิธีจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ ให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได้หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดขึน้  

3. ติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร 
ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และ
รายงานการบริหารความเสี่ยงดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการกํากบัดแูล ติดตามผลการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และทบทวน

ประเดน็ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ อนัจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและบรรลเุป้าหมายตามแผน
ธุรกิจท่ีกําหนดไว้ ตลอดจนเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัองค์กรได้อย่างยัง่ยืน 

 
 
 

(นายปรีชา  บณุยกิดา) 
            ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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