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ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย เป็นกลุม่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจให้บริการ
และจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาแล
ประชาสมัพนัธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ทัง้ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ซึ่งเป็นสถานีโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัท และระบบ
ดิจิตอล ที่บริษัทฯ ซือ้เวลาจากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 โดยนายจกัร
พงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์  ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเทา่กบั 1,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 
บาท ปัจจุบนันายจักรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ และครอบครัวเป็นทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นร้อยละ 67.54 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว) และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  

ธุรกิจที่บริษัทฯด าเนินการเร่ิมแรก คือ ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น สินค้ าดีวีดีชุด (Box set)                    
เสือ้ยิม้ให้พ่อ น า้ดื่มตราภทัรพฒัน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภณัฑ์ภายใต้สิทธ์ิของบริษัทฯ เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จ ากัด 
(“JKN Landmark”) (เดิมช่ือ บริษัท เอสทีจี มลัติมีเดีย จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทที่นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครัว                 
สธีุสถาพร (ครอบครัวนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์) เป็นผู้บริหาร และถือหุ้นทัง้จ านวน JKN Landmark เคยประกอบธุรกิจ
ให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ก่อนท่ีจะเปลี่ยนเป็นประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ เช่น การให้เช่าอาคารส านกังาน ในปี 2557 และเน่ืองจากนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์และครอบครัวเล็งเห็นว่า
ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีด าเนินการภายใต้ JKN Landmark มีโอกาสเติบโตสงู เนื่องจากเป็นช่วงที่
อตุสาหกรรมโทรทศัน์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครัง้ส าคญั คือ รัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ร่วมประมลูใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรองรับการเติบโตและขยายในธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ นายจกัรพงษ์และครอบครัวสธีุสถาพรจึงด าเนินการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของ JKN Landmark ให้กบับริษัทฯ เพื่อ
ด าเนินธุรกิจ ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นมา  

ภายหลงับริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ ซึง่บริษัทฯได้ทุม่เทในการศกึษาและมีการลงทนุ
ซือ้และน าเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์หลากหลายขึน้และตอบสนองความต้องการของผู้ ชมในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น 
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ประเภทซีรีส์ การ์ตนู ภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของ
ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ทุกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านระบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video On 
Demand หรือ VOD) ผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) อาทิ
เช่น ดีวีดี (DVD) และบลเูรย์ (Blu-ray) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯให้บริการและจ าหน่ายเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีซือ้และน าเข้า
จากเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยตรงทัง้จากเจ้าของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ อาทิเช่น เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น และบริษัทในประเทศท่ีได้รับสทิธ์ิจากเจ้าของลขิสทิธ์ิในตา่งประเทศ 

นอกจากธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากธุรกิจ
ให้บริการและจ าหน่ายเวลาทางสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของสถานีโทรทศัน์โดยตรง 
นอกจากธุรกิจของบริษัทฯ ตามระบขุ้างต้น  บริษัทฯมีบริษัทยอ่ยทัง้ 4 บริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทัง้จ านวน และประกอบธุรกิจ ดงันี ้
บริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท ด าเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อประชาสมัพนัธ์และโฆษณาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ทาง
สถานีโทรทศัน์ ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ช่องรายการ JKN Dramax และ 2) ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายเวลาโฆษณาของ
สถานโีทรทศัน์ให้กบักลุม่บริษัท และ 2 บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจช่องสถานีโทรทศัน์ข่าว และ 2) ธุรกิจสถาบนั
ฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล/นิติบคุคล 
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1.1 วิสัยทัศน์และการด าเนินงานของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของประเทศไทยสู่สากล และน าเข้าคอนเทนต์ชัน้น าจาก
ตา่งประเทศ 
 
พันธกิจ (MISSION) 
1. เป็นผู้น าด้านการน าเข้าคอนเทนต์แบรนด์คณุภาพระดบัโลกมาสูป่ระเทศไทย และประเทศกลุม่ CLMV 
2. เป็นผู้น าด้านการพฒันาคอนเทนต์ไทย ให้เผยแพร่และจดัจ าหนา่ยสูส่ากล 
3. เป็นผู้น าในการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ประชาชนด้านการใช้ชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นหน้าต่างโลกของคนไทย 

ผา่นเร่ืองราวทัง้สาระและบนัเทิงเพื่อให้ทกุคนได้เห็นโลกกว้างและสร้างวิสยัทศัน์ 
 
เป้าหมาย (AIMS) 
1.  เป็นผู้น าด้านการน าเข้า และจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ระดบัโลกในประเทศไทย 
2.  เป็นตวัแทนในการเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีคณุภาพภายในประเทศไปสูร่ะดบัสากล 
3.  สร้างการเรียนรู้และสง่เสริมวฒันธรรมที่ดีผา่นคอนเทนต์ระดบัโลก 
 
กลยุทธ์ (STRATEGY) 
เพื่อบรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุง่เน้นกลยทุธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 
1.  กลยทุธ์ด้านราคา โดยบริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ส าเร็จรูปชัน้น าซึ่งซือ้และน าเข้าจากเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิหรือผู้ ได้รับสิทธ์ิโดยตรง และจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ทัง้ระบบดิจิตอลและระบบผ่าน
ดาวเทียม รวมถึงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่น ดีวีดี บลูเรย์ หรือโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home 
Entertainment) และวิดีโอ ออนดีมานด์ (Video on Demand หรือ VOD) ซึ่งการก าหนดราคา จะมีความแตกต่างกนั
โดยพิจารณาถึง ช่องทางการออกอากาศ ข้อก าหนดในการออกอากาศ และคณุภาพของคอนเทนต์ที่จ าหนา่ย 

2. กลยทุธ์ด้านการตลาด โดยเป็นบริษัทน าเข้าและจ าหน่ายคอนเทนต์ส าเร็จรูปท่ีมีความหลากหลาย ทนัต่อกระแสนิยม 
และเหมาะกบัผู้ชมทกุเพศ ทกุวยั  

3. กลยทุธ์ด้านการจ าหนา่ย โดยการเป็นบริษัทท่ีได้รับสทิธ์ิจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีครอบคลมุช่องทางการเผยแพร่ทัง้ 
7 ช่องทาง ได้แก่ (1) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ดิจิตอล (DTT : Digital 
Terrestrial TV) (2) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม 
(Cable & Satellite) (3) สทิธ์ิเผยแพร่ลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) เช่น 
แผ่น DVD หรือ Blu-ray (4) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ทางระบบช่องสญัญาณทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบวิดีโอ 
ออนดีมานด์ (VOD : Video On Demand) (5) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวเนื่องกับคอนเทนต์ (Merchandise) (6) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing) เช่น 
หนงัสือพิมพ์ แมกกาซีน และพ๊อคเก็ตบุค (Pocket Book) และ (7) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในระบบขนส่ง
สาธารณะ เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจ าหน่ายแล้วทัง้หมด 5 
ช่องทาง คือ (1) DTT (2) Cable & Satellite (3) Home Entertainment (4) VOD (5) Merchandise 
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1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2556  จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทฯ เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2556 ภายใต้ช่ือ “บริษัท เอสทีจีซีพี จ ากัด” ด้วยทุน 
จดทะเบียนเร่ิมต้น เท่ากับ  1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท 

 ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอสทีจี มลัติมีเดีย จ ากดั (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค 
จ ากดั หรือ JKN Landmark) ในการบริหารและจดัการเผยแพร่ สารคดี “My King ในหลวงของเรา” ซึ่ง
เป็นสารคดีที่จัดท าขึน้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสารคดีดังกล่าวเป็นการท าร่วมกับ National 
Geographic ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ได้รับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการบริหารและจัดการจ าหน่ายเสือ้ “ยิม้ให้พ่อ” ซึ่งเป็นเสือ้ 
ตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ที่  JKN Landmark ซือ้จากมลูนิธิ
ชยัพฒันา 

 ได้รับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการดูแลการจัดจ าหน่ายน า้ดื่มตรา “ภทัรพัฒน์” ซึ่งเป็น 
ตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้จากการจ าหน่าย   

JKN Landmark น าเข้าสมทบโครงการสร้างความรู้และส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนโครงการ
พระราชด าริ  

 วนัที่ 13 ตุลาคม 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  

 วนัที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 5 /2556 มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 40,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ  
 

ปี 2557  วนัที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนช่ือจาก “บริษัท เอสทีจีซีพี จ ากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น  
ลฟิวิ่ง จ ากดั” 

 เดือนมีนาคม 2557 ร่วมกบักระทรวงการคลงั และ National Geographic ผลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์
สารคดี พร้อมเหรียญกษาปณ์ชดุ “พทุธามหากษัตริย์” 

 วนัท่ี 2 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ก่อตัง้ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จ ากดั” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมให้กบับคุคล คณะบคุคลและนิติบคุคล ด้วยทนุจดทะเบียนเท่ากบั 1,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบนับริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จ ากดั อยู่ระหว่างศึกษาความ
เป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว 

 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 9/2557 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
5,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 950,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ  
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 วนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนช่ือจาก “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่งจ ากดั” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น           
โกลบอล มีเดีย จ ากดั”  

 วนัท่ี 22 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ “บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จ ากดั”โดย
เป็นการซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเข้าถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ทัง้นี ้ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จ ากดั เทา่กบั 1,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
- บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยที่ตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ

ตัวแทนจ าหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียมของกลุ่มบริษัท และ
สถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลซึ่งกลุม่บริษัทซือ้มาจากทางสถานีระบบดิจิตอล ทัง้นี  ้ บริษัท เจเคเอ็น 
บรอดคาสท์ จ ากัด เร่ิมประกอบธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยเป็นตวัแทนจ าหน่ายเวลาโฆษณา
ของช่องรายการ “JKN Dramax” ซึง่เป็นช่องรายการของกลุม่บริษัท 

 วนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21/2557 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
100,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,000,000 หุ้ น                
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ  

 วนัท่ี 25 กนัยายน 2557  
- เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จ ากดั จากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร

ของบริษัทฯ  ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ
บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จ ากดั 

- เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จ ากัด”โดยเป็นการซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิม                
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ  ภายหลงัการซือ้หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จ ากัดทัง้นี ้ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
เจเคเอ็น แชนแนล จ ากัด เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้  หุ้นละ 100 บาท  

- บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จ ากัด ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม โดยการเช่า
สถานีโทรทศัน์ของบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ก่อนจะขออนญุาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทศัน์ส าหรับให้บริการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ที่ไม่มีโครงข่าย
เป็นของตวัเอง ช่องรายการ “JKN Dramax” ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559  

- เข้าลงทุนใน  “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จ ากัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจช่อง
สถานีโทรทัศน์ประเภทข่าว ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 10,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน 

- ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 6/2557 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 
จ ากดั จาก 1,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 990,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
บริษัทฯ  
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 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2557 ได้รับพระราชานญุาตเชิญพระฉายาลกัษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ จดัท าสาร
คดีชดุ My Queen – พระราชินีของเรา ความยาว 120 นาที เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ดาวเทียม และ
พระพระราชานญุาตจดัท าเป็นหนงัสอืประกอบดีวีดีสารคดีร่วมกบัเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก สหรัฐอเมริกา 

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

ปี 2558  วนัที่ 27 มกราคม 2558 ได้รับพระราชทานพระฉายาลกัษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน
พระราชานุญาตท าส าเนาวีดิทศัน์พระราชประวตัิและพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ไปจัดท าสารคดี ชุด 
“My Princess – สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ เจ้าหญิงของเรา” โดยน าเนือ้หาของสารคดีดงักล่าว
จดัพิมพ์เป็นหนงัสอื แผ่นดีวีดี และเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ทัง้ในและต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของ National Geographic  

 ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ขายหุ้นท่ีถืออยูส่ว่นหนึง่ให้แก่ บริษัท มีเดีย คิงส์ จ ากดั ซึง่ท าให้ บริษัท มีเดีย คิงส์ 
จ ากดั เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัท มีเดีย คิงส์ 
จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 วนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จ ากดั จากผู้ ถือหุ้น
เดิม ซึ่งเดิมนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ มีอ านาจควบคมุใน
บริษัทดงักลา่ว  ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ
บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จ ากดั 

 วนัที่ 29 กรกฎาคม 2558 เปลี่ยนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จ ากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ 
จ ากดั” 

 วนัที่ 11 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จ ากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ 
จ ากดั” 

ปี 2559  วนัท่ี 15 มิถนุายน 2559 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 มีมติอนมุตัิที่ส าคญั ดงันี ้
- อนุมตัิการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จ ากดั )มหาชน( ” 
- อนุมตัิการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มี

จ านวนหุ้นสามญัจาก 2,000,000 หุ้น เป็น 400,000,000 หุ้น 
- อนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 257,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 

เพิ่มทนุจ านวน 115,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ท าให้ 
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น  257,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 515,000,000 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 วนัที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 มีมติอนุมตัิออกหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ที่ 

1/2559 จ านวน 2 ชุด มลูค่ารวม 400 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี หุ้นกู้ ดงักลา่วเป็น 
หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอ ประเภทไมด้่อยสทิธิ มีประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีอาย ุ2 ปี การออกหุ้นกู้ดงักลา่วมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน และคืนเงินกู้ ระยะสัน้ให้กบัสถาบนัการเงิน เป็นหลกั 

 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน กลต.) 
ได้มีมติอนุมตัิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ที่ 1/2559 จ านวน 2 ชุด มูลค่ารวม 400 ล้าน
บาท อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี หุ้ นกู้ ดังกล่าวเป็นหุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ            
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มีประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีอาย ุ2 ปี โดยเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุราย
ใหญ่ 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจาก National Broadcasting Company Universal (NBC) 
เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศ น์ซีเอ็นบีซี (CNBC) ในรูปแบบภาษาไทย  
โดยรายการท่ีได้รับสทิธ์ิเป็นผู้ผลติและออกอากาศ อาทิเช่น รายการข่าวประจ าวนั รายการข่าวเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

 วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เปลี่ยนช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ จ ากดั” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ 
จ ากดั” 

 วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เปลีย่นช่ือ “บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท์ จ ากดั” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี 
จ ากดั” 

 วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกบั 22 ช่องสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย เพื่อออกอากาศสารคดีชดุ 
“My King ในหลวงของเรา... ความสขุ ความทรงจ า นิรันดร” ซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดพระราช
ประวตัิ และโครงการตา่งๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เพื่อเป็นการถวายความ
อาลยัตอ่การเสด็จสวรรคตของพระองค์ 

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับพระราชานญุาตจดัท าสารคด ี“My King ในหลวงของเรา...ความสขุ
ความทรงจ านิรันดร” ซึง่เป็นสารคดีที่จดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระราชประวตัิขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  
 

ปี 2560  วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 มีมติอนมุตัิที่ส าคญั ดงันี ้
- อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนจ านวน 257,500,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

115,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพื่อตัดหุ้ นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจาก 
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ท าให้ 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้เป็น 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 540,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 วนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 มีมติอนมุตัิที่ส าคญั ดงันี ้
- อนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นไม่

เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
- อนมุตัิการออกหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ที่ 1/2560 มลูค่ารวม 210 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.75 

ตอ่ปี หุ้นกู้ดงักลา่วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้นของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็น
หลกัประกนั มีคณุจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์เป็นผู้ค า้ประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และมีอาย ุ1 ปี 6 เดือน
การออกหุ้นกู้ ดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและช าระภาษีค้างจ่ายแก่สรรพากร และลด
ภาระเบีย้ปรับเงินเพิ่มที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

 วนัที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ที่ 1/2560 มูลค่ารวม 210 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.75 ตอ่ปี หุ้นกู้ดงักลา่วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ มีหุ้นของกลุม่
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลกัประกนั มีคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์เป็น            ผู้ค า้ประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
และมีอาย ุ1 ปี 6 เดือน 
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 วนัที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกบั History Channel ในการเผยแพร่สารคดีชุด “The Peoples’ 
Queen พระราชินีในดวงใจ ซึ่งเป็นสารคดีที่ถ่ายทอดพระราชประวตัิ และพระจริยวตัรอนังดงามของ
พระองค์ เพื่อเฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับหนงัสือแจ้งการมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนส าหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก
จากส านกังาน กลต . 

 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใต้ช่ือยอ่ “JKN” เข้าท าการซือ้ขายวนัแรกในตลาด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ปี 2561  วนัท่ี 30 มกราคม 2561 แถลงขา่วความร่วมมือระหวา่งช่อง 8 กบั JKN 
 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 แถลงขา่วความร่วมมือระหวา่ง Bright TV กบั JKN 
 วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 มีมติให้เสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิ เร่ืองที่ส าคญั ดงันี ้
-    พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมจ่ านวน 2 ทา่น 
-   พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (JKN-

W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) จ านวน 108,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้น ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 

-   พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 108,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ จากทนุจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็น
จ านวน 324,000,000 บาท และมีมติอนุมัติให้น าเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

-    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 108,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (JKN - W1)  
ซึง่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

-   พิจารณาอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดงักลา่ว จากเดิม           
ไมเ่กิน 800 ล้านบาท เป็นไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 แถลงขา่วความร่วมมือระหวา่ง ช่อง 3 กบั JKN 
 วนัที่ 19-22 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ขยายตลาดการขายคอนเทนต์ไปยงัต่างประเทศ โดยร่วมงานฮ่องกง 

อินเตอร์เนชัน่แนล ฟิล์มมาร์ท ประเทศฮ่องกง เป็นงานแรก 
 วนัท่ี 25 เมษายน  2561 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 มีมติอนมุตัิเร่ืองที่ส าคญั ดงันี ้

- อนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ และแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมจ่ านวน 2 ทา่น  
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) 

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) จ านวน 108,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้น ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 

- อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 108,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็นจ านวน 
324,000,000 บาท  

- และมีมติอนมุตัิให้น าเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 108,000,000 หุ้น 
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มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (JKN - W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ              
ถือหุ้น 

- อนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดงักลา่ว จากเดิมไม่เกิน 800 
ล้านบาท เป็นไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

 วนัที่ 25 พฤษภาคม 2561  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) จ านวน 108,000,000 หน่วย เร่ิมซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)   

 วนัท่ี 4 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ ลงนามสญัญากบับริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) ผู้บริหารช่อง 33 เอช
ดี ช่อง 28 เอสดี และช่อง 13 แฟมิลี่  เพ่ือเป็นตวัแทนจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ละครไทยของช่อง 3 ไป
จ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศทัว่โลก (ยกเว้นประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า กมัพชูา 
เวียดนาม พมา่)  

 วนัที่ 19 มิถุนายน 2561  บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ตามโครงการการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งด าเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย           
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ที่ 1/2561 มลูค่ารวม 400 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี หุ้นกู้ ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอาย ุ2 ปี ซึง่ให้สทิธิผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนได้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้  

 วนัท่ี 24 กนัยายน  2561 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ภายใต้มติดงักล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1,500 ล้าน
บาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

 วนัท่ี 19 ตลุาคม 2561  บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน
ระดบั “ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2561   
ซึง่จดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยได้รับความสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  (Bond) ครัง้ที่ 2/2561 มลูค่ารวม 500 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี หุ้นกู้ดงักลา่วเป็นหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหุ้นสามญั
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ คณุจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็น
หลกัประกนั มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอาย ุ1 ปี 11 เดือน 28 วนั  

 วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวลั SMEs Excellence Awards 2018 ซึ่งด าเนินโครงการ
โดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวลั Platinum  Awards ซึ่งถือ
เป็นรางวลัระดบัสงูสดุของประเภทธุรกิจบริการ 

 
 
 
 
 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  และสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากัด )มหาชน (สรุปดังนี ้  

 
1) บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จ ากัด  

วนัท่ีก่อตัง้ : 6 กนัยายน 2556 

ที่ตัง้ส านกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ช่องรายการ “JKN 
Dramax” และให้บริการเวลาโฆษณา 

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 100,000,000 บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจัก รพง ษ์  จัก ร า จุฑา ธิบดิ์  และนา งสาว พิม พ์อุม า  จั ก ร า จุฑา ธิบดิ์  
เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ านวน 999,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการบริษัทร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 
นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 
 
 
 

99.98% 
 

 
 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  
ทนุจดทะเบียน 324.00 ล้านบาท 
ทนุช าระแล้ว 270.00 ล้านบาท 
มลูคา่หุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท 

ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ธุรกิจจ าหน่ายเวลาเพ่ือการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ และธุรกิจจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 

บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จ ากัด 
ทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท 

ธุรกิจให้บริการขายชว่งเวลาโฆษณา
ผ่านสถานีโทรทศัน์ระบบผา่น
ดาวเทียมชอ่ง “JKN DRAMAX” 

บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากัด 
ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
อยูร่ะหวา่งศกึษาธุรกิจ

สถานีโทรทศัน์ข่าวชอ่ง CNBC 
Thailand 

99.98% 
 

99.98% 
 

99.99% 
 บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จ ากัด 

ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
ธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยเวลาโฆษณา

ของสถานีโทรทศัน์ 

บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จ ากัด 
ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

อยูร่ะหวา่งศกึษาธุรกิจสถาบนั
ฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล  /  

นิติบคุคล 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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2) บริษัท เจเคเอน็ นิวส์ จ ากดั 

วนัท่ีก่อตัง้ : 23 มิถนุายน 2557 

ที่ตัง้ส านกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเก่ียวกบัเศรษฐกิจภายใต้ช่ือ JKN-CNBC ซึ่งจะเร่ิม
ออกอากาศประมาณเดือนมิถนุายน 2562 ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 
และสือ่ออนไลน์ 

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์เป็นกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ านวน 99,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ  ไ ด้แก่                       
นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 
3) บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จ ากดั 

วนัท่ีก่อตัง้ : 5 มีนาคม 2557 

ที่ตัง้ส านกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทศัน์ในระบบดาวเทียม ช่อง “JKN 
Dramax” รายการข่าวเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ภายใต้ช่ือ JKN-CNBC และสถานีช่องอื่นๆ 
ภายใต้สทิธิในการจ าหนา่ยของกลุม่บริษัท 

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ านวน 99,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน 
 ร้อยละ  99.98 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการ ร่วมกับบ ริษัทฯ  ไ ด้แก่                  

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 
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4) บริษัท เจเคเอน็ โนว์เลดจ์ จ ากัด 

วนัท่ีก่อตัง้ : 2 เมษายน 2557 

ที่ตัง้ส านกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายา ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อยูร่ะหวา่งศกึษาธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล / นิติบคุคล 

ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 1,000,000 บาท 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 100 บาท 

กรรมการบริษัท : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์เป็นกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจ านวน 99,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการ ร่วมกับบริษัทฯ ไ ด้แก่                          
นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 
 
1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี -  
 

 
 

  



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ที่
ครอบคลมุทัง้ในประเทศและภมูิภาคเอเซีย ซึง่เป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีซือ้และน าเข้าจากทัง้ในและตา่งประเทศ และด าเนินงาน
โดยบริษัทฯ รวมถึงการเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของซีรีส์จากประเทศไทย ไปยงัประเทศตา่งๆทัว่โลก (2) ธุรกิจ
ให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์สินค้าทางสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ซึ่งเป็นสถานีโทรทศัน์
ของบริษัทย่อย (บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จ ากัด) และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลซึ่งซือ้จากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
ด าเนินงานโดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (3) ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ อาทิเช่น สินค้าประเภท Home Entertainment 
(DVD, Blu-ray)ด าเนินงานโดยบริษัทฯ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกัตามลกัษณะธุรกิจ ได้ดงันี ้1) รายได้ค่าสิทธ์ิ ซึ่งเป็นรายได้
จากธุรกิจให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 2) รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้จากธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์สนิค้าทางโทรทศัน์ระบบผา่นดาวเทียมและระบบดิจิตอล และ 3) รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากธุรกิจ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทปี  2559 - 2561  มีดงันี ้

 

ประเภทรายได้ ด าเนินการโดย 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าสิทธ์ิ1 บริษัทฯ 723.90 85.53 1,070.71 92.66 1,317.74 92.63 

รายได้จากการให้บริการ 2 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 79.23 9.36 64.41 5.57 50.03 3.52 

รายได้จากการขาย3 บริษัทฯ 38.56 4.56 18.64 1.61 36.47 2.56 
รวมรายได้ขายและ
บริการ 

 
841.69 99.45 1,153.76 99.84 1,404.24 98.71 

รายได้อ่ืน  4.68 0.55 1.82 0.16 18.37 1.29 
รวมรายได้  846.37 100.00 1,155.58 100.00 1,422.61 100.00 
หมายเหต ุ 1 รายได้คา่สทิธ์ิเป็นรายได้จากการให้บริการและจ าหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ เกิดขึน้ในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 2 รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้จากการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม ช่อง 

JKN Dramax และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซึง่บริษัทฯ ซือ้จากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล รายได้จากการให้บริการเป็นรายได้จากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

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

 4 รายได้อ่ืน ประกอบด้วยรายได้จากคา่นายหน้าในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายคอนเทนต์ ดอกเบีย้เงินฝาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และรายได้
อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายคอนเทนต์ การให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และการขายผลติภณัฑ์ 

 

จากโครงสร้างรายได้ รายได้คา่สทิธ์ิถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 85 - 93 ของ
รายได้รวมในแตล่ะงวด และเน่ืองจากลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทาง ดงันัน้ โครงสร้างรายได้
คา่สทิธ์ิสามารถแบง่ตามช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ท่ีให้แก่ลกูค้า ดงันี ้
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ช่องทางการเผยแพร่
คอนเทนต์ 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท 

ให้สิทธ์ิเผยแพร่เพียง
หน่ึงช่องทาง 

      

Cabsat 57.95 8.01 268.72 25.10 191.93 14.26 

Home 233.82 32.30 178.54 16.67 0.14 0.01 
DTT 127.99 17.68 351.34 32.81 383.11 28.45 

 VOD 7.99 1.10 32.60 3.04 180.14 13.38 
รวม 427.75 59.09 831.20 77.63 755.32 56.10 

ให้สิทธ์ิเผยแพร่มากกว่า
หน่ึงช่องทาง 

      

DTT / Cabsat 265.50 36.68 104.68 9.78 432.66 32.13 

DTT / VOD - - - - 20.85 1.55 
Cabsat / Home 25.65 3.54 - - - - 
Cabsat / VOD - - - - 5.60 0.42 

Home / VOD 5.00 0.69 133.33 12.45 10.55 0.78 
DTT / Cabsat / VOD - - 1.50 0.14 121.14 9.02 

รวม 296.15 40.91 239.51 22.73 591.07 43.90 
รวมรายได้ 723.90 100.00 1,070.71 100.00 1,346.39 100.00 

หมายเหต:ุ  ความหมายของอกัษรย่อเก่ียวกบัช่องทางการเผยแพร่ 
 DTT หมายถึง สถานีโทรทศัน์ระบบดจิิตอล 
 Cabsat หมายถึง สถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม 
 Home หมายถึง ผลติภณัฑ์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เช่น แผ่น DVD, Blu-ray 
 VOD หมายถึง ระบบช่องสญัญาณทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบวิดีโอออนดีมานด์ 

 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และการให้บริการ  

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มี 3 ธุรกิจ ซึง่แตล่ะธุรกิจสามารถแบง่สายผลติภณัฑ์และการให้บริการได้ดงันี ้
 2.1.1 ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์    
ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ คือ การจ าหน่ายสิทธ์ิในคอนเทนต์ เช่น คอนเทนต์ซีรีส์ ละคร 

ภาพยนตร์ สารคดี เป็นต้น ให้กบัผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการเผยแพร่คอนเทนต์ (Business to Business – B2B) เช่น 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทัง้ระบบดิจิตอล และระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจ Home Entertainment และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจ VOD ซึ่งบริษัทเหลา่นีจ้ะน าคอนเทนต์ของบริษัทไป
เผยแพร่ หรือออกอากาศให้กบัผู้ชมคอนเทนต์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทัง้ทางช่องโทรทศัน์ DVD Blu-ray และOnline เป็นต้น 
และในการให้สทิธ์ิแก่ลกูค้าเป็นการให้สทิธ์ิเพ่ือเผยแพร่ได้หลายช่องทาง เช่น การให้สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แก่ลกูค้าผู้
ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ ให้เผยแพร่ได้ทัง้ทางสถานีโทรทศัน์ของตนเอง และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ของสถานี เป็นต้น 
ส าหรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีจ าหน่ายในประเทศไทยเป็นแบบส าเร็จรูป คือ ผ่านการแปลและพากย์เสียงเป็นภาษาไทย 
(Localization) ซึง่บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองคณุภาพของการท า Localization และมีการตรวจสอบคอนเทนต์ที่สง่ให้ลกูค้า 
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เพื่อให้ลกูค้าสามารถน าไปออกอากาศได้ทนัที ในสว่นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีจ าหนา่ยไปยงัตา่งประเทศจะเป็นการจ าหนา่ยโดยไม่
มีการแปลและพากย์เสยีงเป็นภาษาไทย โดยธุรกิจให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เป็นธุรกิจท่ีด าเนินงานโดยบริษัทฯ  

นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทได้เร่ิมพฒันาธุรกิจในการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากประเทศไทยไป
ยงัตา่งประเทศ ซึง่ได้ด าเนินการภายใต้กลุม่ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ โดยบริษัทได้รับ
สทิธิในการเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์แตเ่พียงผู้ เดียวจากเจ้าของสทิธิในประเทศไทย (ทีวีดิจิตอลช่องหนึ่ง) เพื่อ
ไปจ าหนา่ยในตา่งประเทศทัว่โลกยกเว้นบางประเทศที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยบริษัทจะด าเนินการแปลบทเป็นภาษาองักฤษ 
เพื่อสง่มอบตอ่ให้กบัลกูค้าในตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีให้บริการและจ าหนา่ยในปัจจุบนัของบริษัทฯ แบ่งเป็น 8 กลุม่ตามลกัษณะรายการ รวมถึง
เนือ้หาและแหลง่ท่ีมาของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ มีรายละเอียดดงันี ้

1. เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Originals) : ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์กลุม่ JKN Originals เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภายใต้
กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียว โดยปัจจุบันประกอบด้วยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากส านกัพระราชวงัในการจดัท าร่วมกบั เนชั่นแนล  
จีโอกราฟฟิค (National Geographic) อาทิเช่น สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สงิหาคม 2559 (My Queen – พระราชินีของเรา) และสารคดีเพื่อเผยแพร่พระ
ราชประวตัิ พระราชกรณียกิจและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (My 
King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจ า นิรันดร)  

 

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ JKN Originals 
 

 
 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

 
2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) : ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์กลุม่ Asian Fantasy เป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ประเภทซี

รีส์ ละคร และภาพยนตร์ จากประเทศในภมูิภาคเอเชีย อาทิเชน่ ประเทศเกาหลใีต้ อินเดีย ฟิลปิปินส์ จีน เป็นต้น ลขิสทิธ์ิกลุม่นี ้
เป็นหนึ่งในกลุม่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีความต้องการจากลกูค้ามากท่ีสดุ ลิขสิทธ์ิกลุม่ Asian Fantasy ของบริษัทฯ ที่จ าหน่าย
ให้แก่ลกูค้า และเป็นที่รู้จกัของผู้ชมคอนเทนต์ในประเทศ เช่น ซีรีส์อินเดียเร่ืองหนมุาน สงครามมหาเทพ และสีดาราม ศึกรัก
มหาลงกา (Siya Ke Ram) (ออกอากาศทางช่อง 8 และจ าหน่ายในรูปแบบ DVD ภายใต้แบรนด์ Boomerang) ซีรีส์อินเดีย
เร่ืองอโศกมหาราช (Ashoka) (ออกอากาศทางช่อง 3 Family และจ าหนา่ยในรูปแบบ DVD ภายใต้แบรนด์ Boomerang) ซีรีส์
อินเดียเร่ืองนาคิน (ออกอากาศทางช่อง 3 HD) ซีรีส์อินเดียเร่ืองพระศิวะมหาเทพ (Devon Ke Dev Mahadev) (ออกอากาศ
ทางช่อง Bright TV และจ าหน่ายในรูปแบบ DVD ภายใต้แบรนด์ Boomerang) ซีรีส์จีนเร่ืองฉู่ฮัน่ ศึกชิงบลัลงัก์สะท้านปฐพี 
(King's war) (ออกอากาศทางช่อง True4U) ซีรีส์เกาหลีเร่ืองจูมง มหาบรุุษกู้บลัลงัก์ รวมถึงซีรีส์เกาหลีเร่ืองทงอี จอมนางคู่
บลัลงัก์ และมยูลุ มหาบรุุษพิชิตแผน่ดิน (ออกอากาศทางช่อง 3 Family) และ ซีรีส์เกาหลเีร่ืองคิมจนุ วีรบรุุษกู้แผน่ดิน (God of 
War) (ออกอากาศทางช่อง 5) เป็นต้น 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่15 
 

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ Asian Fantasy 

ซีรีส์อินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซีรีส์เกาหล ีและจีน 

 

 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่16 
 

ซีรีส์ฟิลปิปินส์ (ซีรีส์รักกระชากใจ) 

 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

3. ฮอลลีวูด ฮิต (Hollywood Hit) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุม่ Hollywood Hit เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ซีรีส์และ
ภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลกั โดยเป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนซีรีส์ ภาพยนตร์ประเภทแอคชัน่ สบืสวน สอบสวน และ
แฟนตาซี เป็นหลกั ซีรีส์และภาพยนตร์กลุม่ Hollywood Hit ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่รู้จกัของผู้ชมในประเทศ อาทิเช่น ซีรีส์กลุม่ซี
เอสไอ (CSI Cyber, CSI Miami, CSI New York) ซีรีส์กลุม่ดิวอร์กกิง้เดด (The Walking Dead Season 1-5) ซีรีส์ชุดเอ็นซีไอ
เอส หนว่ยสบืสวนแหง่นาวิกโยธิน (NCIS LA Season 1 – 5) เป็นต้น  

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ Hollywood Hit 

 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ  

 
 
 
 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่17 
 

4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุม่ I-Magic The Project เป็นลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนต์ประเภทสารคดีสตัว์โลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวตัิศาสตร์ และสารคดีชีวประวตัิบคุคลส าคญัระดบัโลก 
โดยลิขสิทธ์ิกลุม่  I-Magic The Project บริษัทฯ ซือ้และน าเข้าจากผู้ผลิตสารคดีที่มีช่ือเสียงระดบัโลก อาทิเช่น ดิสคฟัเวอร่ี 
แชนแนล (Discovery Channel) เนชั่นเนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) บีบีซี (BBC) เป็นต้น ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิ                  
คอนเทนต์กลุม่ I-Magic The Project ที่บริษัทฯ ได้รับสทิธ์ิและเป็นท่ีรู้จกั เช่น Last day of dinosaurs (Discovery Channel), 
พระพุทธเจ้า (BBC) Great Migration, My Brilian Brain, คนข้ามเพศ (National Geographic) สงครามโลก 
ครัง้ที่  2  (Inside the World War II), Last Days of Osama Bin Laden ของ ดิสคฟัเวอร่ี แชนแนล (Discovery Channel)  
เป็นต้น 

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ I-Magic The Project 
 

 

 
 
 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

5. คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspired) : ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์กลุม่ Kids Inspired เป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ประเภทการ์ตนู
ตา่งประเทศ โดยเน้นผู้ชมกลุม่เด็กเป็นหลกั ลิขสิทธ์ิกลุม่ Kids Inspired ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิและเป็นท่ีรู้จกั อาทิเช่น X-Men, 
Iron Man, Spider Man ซึง่เป็นการ์ตนูแอนนิเมะ ของบริษัท มาร์เวลเวิลด์ไวด์ จ ากดั (“MARVEL”) เป็นต้น 

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ Kids Inspired 

 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

6. มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Music Star Parade เป็นลิขสิทธ์ิ 
คอนเทนต์คอนเสร์ิต อาทิเช่น เคปอปซูเปอร์คอนเสร์ิต (K-POP Super concert) และคอนเทนต์รายการคอนเสิร์ตจากประเทศ
แถบตะวนัตก ได้แก่ I-concert (ซือ้จาก อาริรัง (Arirang)) คอนเทนต์จากเพลงประกอบภาพยนตร์ซีรีส์จากอินเดียและ
ฟิลปิปินส์ เป็นต้น  

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ Music Star Parade 

 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่18 
 

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ Music Star Parade  

(เพลงประกอบภาพยนตร์ซีรีส์อินเดีย และฟิลปิปินส์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : 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 ซีเอ็นบีซี คอนเวอร์เซชัน่ (CNBC Conversation) เป็นต้น 

ตัวอย่างลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ News 

 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

8. ซุปเปอร์โชว์ (Super Show): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Super show เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์รายการตลกใน
ประเทศ รวมถึงรายการแขง่ขนั อาทิเช่น รายการ Dance Indian Dance ซึง่เป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์รายการประกวดการโชว์เต้น
จากประเทศอินเดีย ที่บริษัทฯ ซือ้และมีแผนจะท ารายการลกัษณะดงักลา่วในประเทศไทย 

 
 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่19 
 

บริษัทฯ บันทึกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงินของบริษัทฯ และ ณ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทฯ มีจ านวนคอนเทนต์ 3,508 คอนเทนต์ และมีมูลค่าคงเหลือสุทธิ เท่ากับ 1,181.01 ล้านบาท รายละเอียด 
แยกตามแตล่ะกลุม่ดงันี ้

ประเภท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)  

ณ 31 ธันวาคม 2561 

1. เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Original) 24.04 

2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) 928.19 

3. ฮอลลวิดู ฮิต (Hollywood Hit) 139.97 

4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) 58.34 

5. คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspred) 25.65 

6. มิวสคิ สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade) 0.85 

7. นิวส ์(News) 1.54 

8. ซุปเปอร์โชว์และซีซัน่นอลไฮไลท์ (Super Show & Seasonal Highlight)  2.43 
รวม 1,181.01 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

สิทธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 8 ประเภทของบริษัทฯ ปัจจุบันมีการจ าหน่ายให้ลูกค้าเพื่อน าไปออกอากาศ และเผยแพร่ 
 ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้หมด  5 รูปแบบ คือ 1) เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (DTT : Digital Terrestrial)  

2) เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม (Cable & Satellite) 3) เพื่อผลิตและจ าหน่ายใน
รูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Home Entertainment) เช่น แผ่น DVD, Blu-ray 4) เพื่อออกอากาศทางระบบช่องสญัญาณ
ทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด์ (VOD : Video On Demand) และ 5) เพื่อผลิตและจ าหน่ายในรูปแบบสินค้า
และผลติภณัฑ์ (Merchandise)  

รายได้จากธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
85.53 ร้อยละ 92.66 และร้อยละ 92.63  ของรายได้รวม ของปี 2559 – 2561 ตามล าดบั 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ท่ีจ าหนา่ยให้กบัลกูค้ากลุม่ธุรกิจสถานีโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในปี 2561 มีดงันี ้  
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีร่ีย์เกาหล ี: Master of Study

 

3 Family มกราคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
20.30 น. 

 
ซีรีย์เกาหล ี: ซอนต๊อก มหาราชินสีามแผน่ดิน 

3 Family มกราคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 12.00 น. 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่20 
 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์อินเดยี : Naagin S. 2 

 

3 HD มกราคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 18.20 น. 

 
ซีรีย์อินเดยี : Udann อดูาน ทาสรักทาสอาญา 

JKN Dramax มกราคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 19.00 น 

ซีรีย์อินเดยี : รัตติกรศศธิร สายใยรักสายใจลวง 

 

JKN Dramax มกราคม 2561 จนัทร์ - องัคาร  
เวลา 20.00 น. 

 
ซีรีย์อินเดยี : วิวาห์อลเวง 

JKN Dramax มกราคม 2561 ศกุร์ - อาทิตย์  
เวลา 21.00 น. 

 ซีรีย์อินเดีย : ศิวะ พระมหาเทพ 

 

JKN Dramax มกราคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 23.00 น. 

ซีรีย์อินเดยี : สรัสวตีจนัดรา สญัญารัก สญัญาลมื 

 

JKN Dramax มกราคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 19.00 น. 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่21 
 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์อินเดยี : ลขิิตแค้นแสนรัก 

 

ช่อง 8 กมุภาพนัธ์ 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 21.00 น. 

 
ซีรีย์อินเดยี : มหาภารตะ 

3 Family กมุภาพนัธ์ 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 19.15 น. 

ซีรีย์อินเดยี : บว่งรักแรงปรารถนา 

 

ไบรท์ ทีว ี มีนาคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์ 
เวลา 16.00 น. 

 
ซีรีย์อินเดยี : อบุตัิรักนิรันดร 

ไบรท์ ทีว ี มีนาคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 20.15 น. 

ซีรีย์อินเดยี : อภินิหารเจ้าหญิงจนัตระการตา 

 

ช่อง 8 เมษายน 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 21.00 น. 

ซีรีย์อินเดยี : จนัทรคปุต์ ศกึรักชิงบลัลงัก์ 

 

3 Family พฤษภาคม 2561 จนัทร์ - พฤหสับด ี 
เวลา 19.20 น. 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่22 
 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์อินเดยี : รามญัที่รัก 

 

ไบรท์ ทีว ี พฤษภาคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 20.15 น. 

 
ซีรีย์อินเดยี : แผนรักลวงใจ 

ช่อง 8 มิถนุายน 2561 พฤหสับดี - ศกุร์  
เวลา 21.00 น. 

ซีรีย์อินเดยี : ราเซยีสลุตา่น 

  

ไบรท์ ทีว ี มิถนุายน 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 20.15 น. 

  
ซีรีย์อินเดยี : มหากาล ีเทวีพิทกัษ์โลก 

3 HD กรกฎาคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 18.20 น. 

ซีรีย์อินเดยี : พระพทุธเจ้า มหาศาสดาโลก 

 

3 Family กรกฎาคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 16.45 น. 

 ซีรีย์อินเดีย : พิฆเนศ มหาเทพไอยรา 

 

ช่อง 8 กรกฎาคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 19.40 น. 



 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่23 
 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์อินเดยี : เลห์่ร้ายพา่ยรัก 

 

ช่อง 8 กรกฎาคม 2561 พฤหสับดี - ศกุร์  
เวลา 21.00 น. 

 
ซีรีย์อินเดยี :  วิชกญัญา ลางรักอวตาร  

ไบรท์ ทีว ี สงิหาคม 2561 จนัทร์ - องัคาร  
เวลา 21.00 น. 

ซีรีย์อินเดยี : อสรพิษรักข้ามภพ  

 

ไบรท์ ทีว ี สงิหาคม 2561 จนัทร์ - องัคาร  
เวลา 21.00 น. 

 
ซีรีย์อินเดยี : มหากมุภะ สงครามพญาครุฑ 

JKN Dramax สงิหาคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 23.00 น. 

ซีรีย์ฟิลปิปินส์ :  รักนีท้ี่เฝ้ารอ 

 

ไบรท์ ทีว ี กมุภาพนัธ์ 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 17.00 น. 

ซีรีย์ฟิลปิปินส์ : กระสนุวุน่รัก 

 

ไบรท์ ทีว ี พฤษภาคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 13.00 น. 
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ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ สถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรีย์ฟิลปิปินส์ :  สดุทางรักสเินห่า 

  

ไบรท์ ทีว ี มิถนุายน 2561 จนัทร์ - พฤหสับด ี 
เวลา 23.45 น. 

   
ซีรีย์อินเดยี : รักนีท้ี่เฝ้ารอ 

JKN Dramax สงิหาคม 2561 จนัทร์ - ศกุร์  
เวลา 17.00 น. 

ซีรีย์ฟิลปิปินส์ : บว่งไฟ 

 

JKN Dramax สงิหาคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 14.00 น. 

 
ซีรีย์ฟิลปิปินส์ :  เพลงิรักสรุ้ีง 

JKN Dramax สงิหาคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 15.30 น. 

  ซีรีย์ฟิลปิปินส์ : ตราบฟ้าสญัญาใจ 

 

JKN Dramax สงิหาคม 2561 เสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 17.00 น. 
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2.1.2  ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์  
ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คือ การให้ลกูค้าซือ้ช่วงเวลาในสถานีโทรทศัน์เพื่อใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า หรือเพื่อออกอากาศรายการของลูกค้า โดยช่วงเวลาที่จ าหน่ายเป็น (1) เวลาจาก 
สถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม“ช่อง JKN Dramax” ซึ่งเป็นสถานีโทรทศัน์ที่บริษัทย่อย (บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จ ากดั 
หรือ JKN Channel) ได้รับสทิธ์ิในการประกอบกิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ จากส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และ(2) เวลาจากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลที่บริษัทฯ ได้
รับมาจากเจ้าของช่องดิจิตอล 

ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ส าหรับประเภทเวลา 
ที่ให้บริการมีทัง้หมด 3 รูปแบบ ซึ่งแบ่งตามจ านวนเวลาในการออกอากาศ คือ 1) โฆษณาในรูปแบบหนงัโฆษณา หรือ ทีวีซี 
(TVC : Television Commercial) และสปอต (Spot) 2) โฆษณาในรูปแบบสกู๊ป (Scoop) และ3) โฆษณาในรูปแบบรายการ
แนะน าสนิค้าและบริการ (Direct sale) ซึง่เวลาที่ให้บริการทัง้ 3 รูปแบบ มีโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทโฆษณา รายละเอียด 
TVC และ Spot ให้บริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 15 – 120 วินาที เพื่อออกอากาศ หรือโฆษณา

ผลติภณัฑ์ในระหวา่งช่วงตอ่ของรายการ หรือในระหวา่งรายการ 
สกู๊ป (Scoop) ให้บริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 2 – 5 นาที เพื่อออกอากาศ หรือโฆษณาผลติภณัฑ์ 

โดยให้มีผู้ด าเนินรายการ อาทิเชน่ เจ้าของผลติภณัฑ์ นกัแสดง เป็นต้น 
รายการแนะน าสินค้าและ
บริการ (Direct sale) 

ให้บริการเวลาเพื่อขายตรงหรือแนะน าสนิค้าและบริการ ระยะเวลา 25 - 30 นาที โดยมีผู้
ด าเนินรายการเพื่อคอยแนะน าสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ตลอดรายการ เช่น รายการแนะน า
สนิค้า โอ-ชอปปิง้ (O-shopping) ทรูซีเลค็ (True select) และทีวีไดเร็ค (TV direct) เป็น
ต้น 

โฆษณาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทัง้ 2 ช่องทาง ลูกค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดท า หรือผลิตเอง  
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการเพียงจดัเรียงออกอากาศตามเวลาที่ตกลง ยกเว้นรายการของ JKN Channel ที่จะจ้าง
ทีมงานภายนอกผลติ และมีทีมงาน JKN Channel ควบคมุการผลติ 

รายได้จากธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 9.36 ร้อยละ 5.57 และร้อยละ
3.52  ของรายได้รวม ของปี 2559 - 2561 ตามล าดบั  

 
2.1.3  ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  

ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจที่ด าเนินการโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่ายประกอบด้วย  
1) ผลิตภณัฑ์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนต์เม้นท์ (Home Entertainment) อาทิเช่น DVD, Blu-ray, Box set เป็นต้น ทัง้นี ้
ผลติภณัฑ์ Home Entertainment ดงักลา่ว เป็นผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับพระบรมราชานญุาตจากส านกัพระราชวงั และได้รับ
สทิธ์ิให้ผลติและจ าหนา่ย 2) ผลติภณัฑ์อื่นๆ เช่น เสือ้โครงการตา่งๆ เป็นต้น  

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่ผลิตภายใต้ธุรกิจนี ้บริษัทฯ จ้างบริษัทภายนอก (outsource) เป็นผู้ผลิต และมีพนกังานของ 
บริษัทฯ คอยตรวจเช็คคณุภาพและจ าหนา่ย  
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ตัวอย่างผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

            ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 

และเน่ืองจากผลติภณัฑ์ท่ีผลติภายใต้ธุรกิจนี ้มีหลายผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีได้รับ
พระบรมราชานญุาตให้จดัท า ดงันัน้ รายได้ส่วนหนึ่งหลงัหกัค่าใช้จ่ายบริษัทฯ จะน าทลูเกล้าฯ ถวาย และบริจาคให้มลูนิธิที่
ร่วมโครงการ รายได้จากธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 4.56 ร้อยละ 1.61 และร้อยละ 2.56 ของรายได้รวม 
ของปี 2559 - 2561 ตามล าดบั  

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
บริษัทฯ มุง่เน้นเพ่ือเป็นผู้น าในการให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของ

บริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบกาณ์ในธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และมีความเข้าใจในความนิยมของผู้ชมคอนเทนต์ในประเทศ
สง่ผลให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ เลือกซือ้และให้บริการในปัจจุบนัหลายรายการเป็นท่ีนิยมและต้องการของกลุ่มลกูค้า  
ทัง้ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ (เช่น สถานีโทรทศัน์ช่อง 7 ส ีไทยทีวีสชี่อง 3 สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 (ททบ.5) 
ช่องทรูโฟร์ย ู(True4U) สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท์ (Workpoint) ช่องโมโน 29 (MONO29) เป็นต้น) ลกูค้าผู้ประกอบ
ธุรกิจ Home Entertainment (เช่น บริษัท บมูเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั (Boomerang) บริษัท ยไูนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากดั (United) เป็นต้น) และลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ VOD เป็นต้น  

และเพ่ือให้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ เป็นท่ีนิยมอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นผู้น าในการให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ บริษัทฯ จึงมีการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ดงันี ้
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2.2.1 กลยุทธ์ด้านการตลาด 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 

1) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
 เพ่ือเป็นผู้น าในการให้บริการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการเลือกซือ้และน าเข้าลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ให้มีความหลากหลาย และครอบคลมุความต้องการของลกูค้าที่ต้องการซือ้คอนเทนต์ที่เหมาะสมกบัผู้ชมคอนเทนต์ใน
ประเทศทกุเพศทกุวยั ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจ าหน่ายจึงมีถึง 8 ประเภท คือ (1) เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN 
Original) (2) เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) (3) ฮอลลีวดูฮิต (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 เป็นคอนเทนต์แบบส าเร็จรูป ท่ีผ่านการตดัต่อ แปลและ
พากย์เสยีงเรียบร้อย ลกูค้าสามารถน าออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ของตนเอง หรือน าไปผลิตแผ่น DVD, Blu-ray ได้โดยไม่
ต้องเสยีเวลาหรือคา่ใช้จ่ายในการจดัท าคอนเทนต์ให้พร้อมเพิ่มเติม 

ด้วยความหลากหลายและการเป็นลขิสิทธ์ิคอนเทนต์แบบส าเร็จรูป สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของลกูค้าแต่ละกลุ่มได้ต่อเน่ืองและครบวงจร เพราะลกูค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกซือ้ลิขสิทธ์ิ
หลากหลายประเภทในการซือ้กับบริษัทฯ เพียงครัง้เดียว เช่น ลกูค้าสามารถซือ้ได้ทัง้ ซีรีส์อินเดีย เกาหลี Hollywood และ 
สารคดีพร้อมกนัในคราวเดียว ด้วยกลยทุธ์ดงักล่าวจึงเป็นเหตผุลท่ีลกูค้าของบริษัทฯ เลือกซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากบริษัทฯ 
แทนการติดต่อขอซือ้จากเจ้าของลิขสิทธ์ิเน่ืองจากสามารถเลือกซือ้คอนเทนต์ได้แบบเดียว ไม่สามารถเลือกได้หลากหลาย
ประเภทเช่นเดียวกบัของบริษัทฯ  

2) ทันต่อกระแสนิยมและความต้องการของผู้ชม   
 เพื่อให้ทราบถึงกระแสความนิยมและความต้องการของผู้ ชมคอนเทนต์ บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัท  

เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จ ากัด (“AGB Neilson”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความเช่ียวชาญด้านการวัดเรตติง้รายการและ
สถานีโทรทศัน์ ในการท าหน้าที่วดัเรตติง้ความนิยมของผู้ชมคอนเทนต์ของบริษัทฯ ที่ออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ช่องรายการ 
JKN Dramax รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการติดตามเรตติ ง้ความนิยมของคอนเทนต์ของบริษัทฯ  
ที่ออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ช่องอื่นๆ  

 นอกจากการวา่จ้าง AGB Neilson เพื่อวดัเรตติง้คอนเทนต์แล้ว  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่
กระแสนิยมระดับสากลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าหรับจ าหน่ายและให้บริการในประเทศ  
โดยฝ่ายบริหารมีการเข้าชมงานแสดงลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ระดบัสากลเป็นประจ า งานแสดงลิขสิทธ์ิท่ีฝ่ายบริหารเข้าชม อาทิเช่น 
งาน MIPCOM (งานแสดงลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภาพยนต์ สารคดี ระดบัสากลท่ีจัด ณ ประเทศฝร่ังเศส) BCM (งานแสดงคอน
เทนต์ที่จดั ณ ประเทศเกาหลีใต้) Busan International Film Festival (งานแสดงคอนเทนต์ที่จัด ณ ประเทศเกาหลีใต้)  
เป็นต้น  

 การให้ความส าคญัต่อกระแสนิยมและความต้องการของผู้ชมทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นกลยทุธ์  
ท่ีสง่ผลให้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ เป็นท่ีต้องการของกลุม่ลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ 

ที่มา : ข้อมลูจากบริษัทฯ 
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3) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์ภายใต้สิทธ์ิของบริษัทฯ  
 นอกจากการซือ้และน าเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากต่างประเทศ บริษัทฯ มีการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีเป็น

สิทธ์ิของบริษัทฯ แต่เพียงบริษัทเดียว เช่น ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานวุงศ์ เร่ือง My Queen –  
พระราชินีของเรา และเร่ือง My King-ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจ า นิรันดร เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม  
JKN Original ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ภายใต้กลุม่ JKN Original ของบริษัทฯ เป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ได้รับ
พระบรมราชานุญาตในการผลิตและจัดจ าหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียว ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ JKN 
Original มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและวางจ าหนา่ยในร้านค้าที่บริษัทฯ อนญุาตเทา่นัน้  

 ผลติภณัฑ์จากลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ JKN Original ได้รับการออกแบบโดยฝ่ายบริหารและทีมงานของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และสินค้ากลุม่นีจ้ะผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทกุขัน้ตอนตัง้แต่การวางโครงเร่ือง คดัเลือกทีมงาน
ถ่ายท า กระบวนการคดัเลอืกนกัแสดง กระบวนการถ่ายท า กระบวนการผลิตสินค้าจากลิขสิทธ์ิ JKN Original จนถึงคณุภาพ
ระหวา่งขนสง่และสง่มอบ เพื่อเป็นการรับประกนัความมัน่ใจให้กบัลกูค้าวา่จะได้สนิค้าที่ดี มีคณุภาพ คุ้มคา่ และนา่สะสม  

2. กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา (Pricing) 
บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาสนิค้า และบริการแตกตา่งกนัตามแตล่ะประเภทธุรกิจ ดงันี ้
1) ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์   
 เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ มีทัง้หมด 8 กลุ่ม และสามารถเผยแพร่หรือออกอากาศได้ 

หลายช่องทาง อีกทัง้ มีความเหมาะสมกับผู้ชมรายการที่หลากหลาย ดงันัน้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมะสม 
บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายราคาลขิสทิธ์ิตามกลุม่ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 8 กลุม่ โดยแต่ละกลุม่มีการก าหนดราคาที่แตกต่างกนั
ตามช่องทางการเผยแพร่และรูปแบบสญัญาที่ลกูค้าเลือก เช่น ลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ สามารถเลือกได้ว่า
ต้องการลิขสิทธ์ิกลุ่มใด (Asian Series, Hollywood Hit เป็นต้น   (เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิล ระบบ  
ผา่นดาวเทียม หรือระบบดิจิตอล และลขิสทิธ์ิท่ีเลอืกเผยแพร่เป็นการเผยแพร่ครัง้แรกแบบผกูขาด  )New Exclusive) หรือแบบ
เผยแพร่ครัง้แรกแบบไมผ่กูขาด (New Non-Ex) หรือแบบเผยแพร่ซ า้ (Re-run) เป็นต้น 

2) ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์  
การให้บริการเวลาเป็นการให้บริการเวลาจากสถานีโทรทศัน์ระบบผา่นดาวเทียมท่ีบริษัทยอ่ยได้รับสทิธ์ิจาก 

กสทช. คือ ช่อง JKN Dramax และระบบดิจิตอลที่บริษัทฯ ซือ้มา โดยนโยบายในการก าหนดราคาให้บริการเวลา  
เพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์พิจารณาจากรูปแบบเวลาโฆษณา และช่วงเวลาที่ออกอากาศเป็นหลกั ปัจจุบนัรูปแบบเวลาที่
จ าหน่ายมี 3 รูปแบบ (Spot/TVC Scoop และ Direct sale) และช่วงเวลาออกอากาศของช่อง JKN Dramax ที่มีอตัรา 
ค่าโฆษณาสงูสดุ คือ ช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. โดยเป็นช่วงเวลาออกอากาศซีรีส์ต่างประเทศ เช่น ซีรีส์อินเดีย และซีรีส์
เกาหล ีเป็นต้น  

3) ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
เนื่องจากสินค้าและผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่ายภายใต้ธุรกิจนี ้ณ ปัจจุบนัเป็นสินค้าและผลิตภณัฑ์เฉพาะและ

จ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ โดยจะผลิตและจ าหน่ายเฉพาะโอกาสส าคญั เช่น สารคดี  My Queen ที่ผลิตและ
จ าหน่ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสารคดี My King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจ า นิรันดร ที่ผลิตและจ าหน่าย
เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และเสือ้คิดถึงพ่อ เป็นต้น บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายราคาและส่วนลดเพื่อให้เหมาะสมกับลกูค้า  
(เช่น บริษัท หรือร้านค้า หรือศนูย์หนงัสอื) ท่ีซือ้เพื่อกระจายสนิค้าอีกทอดหนึง่ 
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3. กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดคอนเทนต์ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์  

ด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าทกุกลุ่มทราบข้อมูล ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ 
อยา่งตอ่เนื่อง เช่น 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านงานอีเว้นท์ต่างๆ โดยการเชิญกลุ่มลูกค้าธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ อาทิเช่น  
งานภารตะพนัล้าน เดอะลีดเดอร์ (The Leader : จดัวนัที่ 30 มกราคม 2561) งานเดอะเทรนเซตเตร์ รักกระชากใจเดอะซีรีส์ 
(The Trendsetter : จดัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561) งานเดอะฟีโนมีนอล ปรากฏการณ์ภารตะพนัล้าน (The Phenomenon : จดั
วนัที่28 กุมภาพนัธ์ 2561)  งานฉลอง 8 ปี JKN Dramax ดิ อินฟลเูอนเซอร์ เพราะเรารักกนัไม่มีวนัสิน้สดุ (The Influencer : 
จดัวนัที่ 14 มีนาคม 2561) งาน 1-8-18 เมกะโชว์เคส ไดมอนด์บล ู(Mega Showcase Diamond Blue : จดัวนัที่ 1 สิงหาคม 
2561) เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และรายการของบริษัทฯ โดยการเชิญบุคคลที่มีช่ือเสียงเข้าร่วมรายการของ  
บริษัทฯ เพื่อช่วยประชาสมัพนัธ์สนิค้าและผลติภณัฑ์  

 

 
4. กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการจ าหน่ายออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การน าเสนอและติดต่อกลุม่ลกูค้าโดยตรง และ
การน าเสนอและติดตอ่ผา่นตวัแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 น าเสนอและติดต่อกลุ่มลูกค้าโดยตรง   
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ สินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และเวลาในช่อง JKN Dramax ทีมงานขายของ

บริษัทฯ จะด าเนินการติดตอ่ยงัลกูค้าโดยตรง โดยเน้นทัง้ลกูค้ารายใหญ่ ลกูค้าที่มีสมัพนัธ์อนัดีมีการซือ้และหรือใช้บริการกบั
บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง และลกูค้าเจ้าของผลติภณัฑ์กรณีเป็นลกูค้าธุรกิจให้บริการเวลาโฆษณา ทัง้นี ้เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทีมงานจะน าเสนอทีเซอร์ (Teaser) ของคอนเทนต์ 
ที่ต้องการเสนอขาย และหรือตวัอย่างสินค้าและผลิตภณัฑ์ในคราวเดียว พร้อมกบัแพ็กเกจ (Package) การจ าหน่าย เพื่อให้
ลกูค้าทราบมลูคา่เบือ้งต้น  

 การน าเสนอและติดต่อผ่านตัวแทน (Agency) 
การให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์นอกจากติดต่อลกูค้าซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์โดยตรง 

ทีมงานมีการด าเนินการติดต่อผ่านตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) อาทิ บริษัท กรุ๊ปเอ็ม จ ากัด , บริษัท มีเดีย  
อินเทลลเิจนซ์ จ ากดั, บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง จ ากดั เป็นต้น เพื่อน าเสนอแพ็กเกจ (Package) การโฆษณาผา่นสือ่โทรทศัน์
ช่อง JKN Dramax การน าเสนอและติดตอ่ Agency เพื่อจ าหนา่ยเวลาโฆษณาเป็นช่องทางที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถจ าหน่าย
เวลาโฆษณาได้ เนื่องจาก Agency แต่ละรายจะดูแลเจ้าของผลิตภณัฑ์หลายรายช่วยให้บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายเวลา
โฆษณาในปริมาณมากในคราวเดียว 

 การจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ 
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ที่จ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ และการให้บริการเป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ไปยงั

ต่างประเทศ บริษัทจะด าเนินการติดต่อไปยังลูกค้าที่สนใจทัง้ลูกค้าที่เป็น กลุ่มลูกค้าโดยตรง หรือลูกค้าที่เป็นตัวแทน 
(Agency) ขึน้กบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและช่วยให้ลกูค้าเข้าใจ
ใ น สิ น ค้ า แ ล ะ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ที ม ง า น จ ะ น า เ ส น อ ที เ ซ อ ร์  (Teaser) ข อ ง ค อ น เ ท น ต์ 
ที่ต้องการเสนอขาย และหรือตวัอย่างสินค้าและผลิตภณัฑ์ในคราวเดียว พร้อมกบัแพ็กเกจ (Package) การจ าหน่าย เพื่อให้
ลกูค้าทราบมลูคา่เบือ้งต้น2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ แบ่งลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมายตามลกัษณะธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ดงันี ้

1) ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายในปัจจุบนั แบ่งเป็น 8 กลุม่ โดยแบ่งตามลกัษณะรายการ รวมถึงเนือ้หา

และแหลง่ที่มา ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์แตล่ะกลุม่มีความเหมาะสมส าหรับผู้ชมรายการท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้
ประเภทคอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

1. เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Original) ส าหรับผู้ชมรายการทกุช่องทาง ทกุเพศ และทกุช่วงอาย ุรวมถึงผู้ชมทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 

2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) ส าหรับผู้ชมทกุเพศ โดยเน้นผู้ชมกลุม่แม่บ้าน ผู้ชมกลุม่เพศที่ 3 และช่วง
อายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป  

3. ฮอลลวีดู ฮิต (Hollywood Hit) ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหวา่ง 15 – 55 ปี 
4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุช่วงอาย ุ 
5. คิดส์ อินสไปร์ (Kids Inspired) ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุช่วงอายโุดยเน้นกลุม่เยาวชนเป็นหลกั  
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ประเภทคอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
6. มิวสคิ สตาร์ พาเหรด (Music Star 

Parade) 
ส าหรับผู้ชมทุกเพศ ทุกช่วงอายุโดยเน้นกลุ่มเยาวชนที่ช่ืนชอบรายการ
คอนเสร์ิตจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหล ี 

7. นิวส์ (News) ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหวา่ง 18 – 65 ปี  
8. ซูเปอร์โชว์ (Super Show) ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหวา่ง 15 – 65 ปี  

การให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ เป็นการจ าหนา่ยให้กบัผู้ประกอบธุรกิจเผยแพร่ลขิสทิธ์ิ
คอนเทนต์ (B2B) มิใช่การจ าหน่ายให้ผู้ ชมรายการคอนเทนต์โดยตรง ทัง้นี ้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจให้บริการและ
จ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทัง้ในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความคล้ายคลึงกันใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้กระแสความนิยมในละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์มีความ
ใกล้เคียงกนั สามารถแบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1.1  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ 
ลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์

ระบบดิจิตอล และ (2) ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบผา่นดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) (3) ผู้ประกอบ
ธุรกิจสถานีโทรทศัน์ในตา่งประเทศ รายละเอียดดงันี ้

(1)  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (Digital Territorial หรือ DTT) คือ บริษัทที่ได้รับ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลผา่นการประมลูเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2557  

 ปัจจุบนัลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ประกอบด้วย สถานีโทรทศัน์ช่อง 7 ส ี
(7HD) สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 (3 Family) 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)  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ระบบผา่นดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) คือ บริษัท
ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์จาก กสทช. ปัจจุบนั
ลกูค้าของบริษัทฯ ในกลุม่นีป้ระกอบด้วย ช่องแชนเนล 55 ช่องเฮลท์แอนแฟมิลี่ (Health & Family) และช่อง 1618 ซึ่งเป็น
สถานีโทรทศัน์ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากดั (มหาชน) (TV Direct)  

การขายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ให้ลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ในประเทศ เป็นการขายและให้ลกูค้า
เพื่อออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ของตนเองและสถานีโทรทศัน์ในเครือ และ/หรือ ซือ้เพื่อขายต่อให้กบับริษัทที่ประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลท้องถ่ิน 

(3) ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ในต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2561 บริษัทเร่ิมขยายการจ าหน่าย
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ไปยงัต่างประเทศ ซึ่งลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ในต่างประเทศจะเป็นการจ าหน่ายลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ให้ลูกค้าเพื่อน าไปออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ของต้นเอง หรือเพื่อจ าหน่ายต่อให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทศัน์รายอื่น 

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

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่นดีวีดี (DVD) บลเูรย์ (Blu-ray) โดยลกูค้ากลุ่มนีนิ้ยมซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม JKN 
Original กลุม่ Asian Series และกลุม่ I-Magic เป็นหลกั ลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบธุรกิจ Home Entertainment ของบริษัทฯ เช่น 
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บริษัท บมูเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั (Boomerang) บริษัท ยไูนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (United) และบริษัท แคททา
ลสิท์ อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 

1.3  ผู้ประกอบธุรกิจบริการสือ่ผา่นเว็บไซต์ หรือผู้ประกอบธุรกิจวิโอดี (Video On Demand) 
ลกูค้ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการสื่อผ่านเว็บไซต์ หรือ VOD ประกอบด้วยบริษัทผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ           

วีดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) หรือบริการวิดิโอดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเนื่องจากปัจจุบนัความนิยม
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้ลกูค้ากลุม่นีม้ีโอกาสที่จะเติบโตอีกในอนาคต  

การขายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ให้แก่ลกูค้าแตล่ะกลุม่ บริษัทฯ จะจดัท าเป็นสญัญาให้สิทธ์ิทัง้หมด 2 รูปแบบ คือ (1) 
ให้สิทธ์ิในการแพร่ภาพแพร่เสียงแต่เพียงผู้ เดียวในช่องทางท่ีก าหนด (Exclusive) และให้สิทธ์ิในการแพร่ภาพแพร่เสียงแบบ
ไมใ่ช่แตเ่พียงผู้ เดียว (Non-Exclusive) และ (2)ให้สทิธ์ิในการผลติและจดัจ าหนา่ย  

ทัง้นี ้ในสญัญาจะมีการระบสุทิธ์ิในเผยแพร่คอนเทนต์ของบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง เช่น ให้สทิธ์ิออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคู่กับให้สิทธ์ิในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิล้ หรือให้สิทธ์ิออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลคู่กับให้สิทธ์ิการออกอากาศทางระบบออนไลน์ในกรณีลูกค้ามีการเผยแพร่รายการให้ผู้ ชม 
คอนเทนต์แบบออนไลน์ และให้สิทธ์ิในการผลิตและจ าหน่ายแผ่นดีวีดี บลู-เรย์ คู่กับให้สิทธ์ิในการออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิล้ เป็นต้น ทัง้นี ้การซือ้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของลกูค้ากลุม่นีเ้ป็นการซือ้คราวละหลายรายการและหลาย
ประเภท (Asian Fantasy คู่กบั Hollywood Hit และคู่กบั Kids Inspire เป็นต้น) และมีก าหนดตารางการสง่มอบลิขสิทธ์ิ         
คอนเทนต์อยา่งชดัเจน 

 
2)  ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ 

กลุ่มลูกค้าธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ ประกอบด้วย  
(1) กลุม่ผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของสนิค้าและผลิตภณัฑ์ (Direct Customer) และ (2) กลุม่ตวัแทนบริษัทโฆษณา (Agency) 
รายละเอียดดงันี ้

2.1 กลุม่ผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ (Direct Customer) 
คือ บริษัทและ/หรือบุคคล ที่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีความต้องการที่จะประชาสมัพันธ์หรือโฆษณา

สนิค้าผา่นสือ่โทรทศัน์ โดยลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็นผู้ติดตอ่ขอซือ้ช่วงเวลากบับริษัทฯ โดยตรงเพื่อประชาสมัพนัธ์สนิค้าของตนเอง  
2.2 กลุม่ตวัแทนบริษัทโฆษณา (Agency)  

คือ บริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจจัดหาสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงบริการวางแผนการโฆษณาให้กับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทเหล่านีจ้ะได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้จัดหาสื่อเผ่ือเผยแพร่สินค้าโดยมีการก าหนดวงเงิน  
คา่โฆษณาอยา่งชดัเจน  

3)  ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
กลุม่ลกูค้าธุรกิจจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ คือ ผู้ประกอบธุรกิจร้านหนงัสอื หรือ ร้านค้าทัว่ไปท่ีเป็นผู้จ าหนา่ยสนิค้า

และผลติภณัฑ์ Home Entertainment เช่น ศนูย์หนงัสอืจฬุา ร้าน B2S ร้าน Boomerang ร้านซีเอด็ และร้านนายอินทร์ เป็นต้น 
ซึง่การจ าหนา่ยของบริษัทฯ มีทัง้จ าหนา่ยปกติ และจ าหนา่ยแบบฝากขาย 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
 2.2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม – ธุรกิจสถานีโทรทัศน์และสื่อโฆษณา 
 ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาของปี 2561 มีการเติบโตเพิ่มขึน้ 4% จากข้อมลูของ สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และ
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) โดยสื่อที่มีการเติบโตสู่งสุด คือสื่ออินเตอร์เน็ต ในขณะที่ยงัคาดการณ์ว่าสื่อโทรทศัน์
โดยรวม (ดิจิตอลทีวี เคเบิล้ทีวีและโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม) มีการเติบโตเพิ่มขึน้ 4% สือ่อินเตอร์เน็ตจะมีการเติบโต 21% สื่อใน
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ห้างสรรพสนิค้าเพิ่มขึน้ 16% สือ่กลางแจ้งเพิ่มขึน้ 6% สือ่โรงภาพยนตร์เพิ่มขึน้ 4% สื่อวิทยเุพิ่มขึน้ 3% โดยสื่อที่มีใช้ลดลงคือ 
หนงัสอืพิมพ์ ลดลง 21% และสื่อนิตยสารลดลง 34% ซึ่งภาพรวมของการใช้สื่อโฆษณาของปี 2561 ถือว่ามีการเติบโตเป็นปี
แรก นบัตัง้แตปี่ 2559 ที่มีการถดถอยมาตลอด   
 โดยส าหรับทิศทางการเติบโตของการอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2562 คาดว่าจะเป็นปีที่มีการเติบโตเพิ่มขึน้ โดย
ทาง MAAT คาดการณ์วา่จะมีการเติบโต 5% โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ตที่จะมีการเติบโตประมาณ 25% แต่อย่างไรก็ตามสื่อ
โทรทศัน์ยงัเป็นสือ่ที่ใช้งบโฆษณาสงูเช่นเดิม     
 2.2.3.2 ภาวะการแข่งขนั 

การท่ีผู้ประกอบการธุรกิจสถานีโทรทศัน์ตา่งแข่งขนักนัเพื่อแย่งชิงผู้ชม หรือ Eye ball เพื่อดึงเม็ดเงินค่าโฆษณาจาก
สนิค้าตา่งๆ  โดยกลยทุธ์ในการเพิ่มผู้ชมของแตล่ะช่องคือ การจดัหาและผลติรายการ ทัง้ ละครไทย ซีรีส์ตา่งประเทศ เกมส์โชว์ 
และรายการอื่น ๆ เพื่อดึงดูดและเพิ่มสัดส่วนผู้ ชมในช่องของตนเอง แต่เนื่องจากการผลิตรายการเช่น ละคร ซีรีส์ ที่มี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ชมมีค่าใช้จ่ายในการลงทนุสงู อีกทัง้ ใช้ระยะเวลาในการจดัท า (Production) นาน สง่ผลให้หลาย
ช่องเลอืกที่จะจดัหารายการส าเร็จรูป ทัง้ละคร และซีรีส์ ที่มีต้นทนุท่ีถกูกวา่แทนการผลติเอง 

การที่สถานีโทรทัศน์เลือกซือ้รายการส าเร็จรูปนัน้ ถือเป็นปัจจัยบวกให้กับบริษัทฯ ที่ด าเนินธุรกิจให้บริการและ
จ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์อย่างส าคัญ เน่ืองจากบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจจ าหน่ายรายการหรือลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าเร็จรูป 
ในประเทศโดยตรงเช่นเดียวกบับริษัทฯ ในปัจจบุนัมีจ านวนจ ากดั และจากการท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นการซือ้และน าเข้าลิขสิทธ์ิคอน
เทนต์ท่ีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย อีกทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์หลายรายการของบริษัทฯ เป็นลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ  
มีสทิธ์ิให้บริการแตเ่พียงผู้ เดียว สง่ผลให้สถานีโทรทศัน์หลายช่องซือ้ลขิสทิธ์ิกบับริษัทฯ แทนคูแ่ขง่ 

ส าหรับสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าเร็จรูปในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน  
มีการแขง่ขนัสงู แตเ่น่ืองจากบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจดงักลา่วตา่งมุง่เน้นการซือ้และน าเข้าลิขสิทธ์ิท่ีแตกต่างกนั รวมถึงมีช่องทาง
ในการออกอากาศแตกตา่งกนั  ทัง้นี ้บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี  ้

รายชื่อคู่แข่ง 
ประเภทลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ที่

จ าหน่าย 
ช่องทางการออกอากาศ 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้น 
จ ากดั )มหาชน(  

น าเข้าและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิ
ภาพยนตร์ตา่งประเทศเป็นหลกั 

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร์ 

บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

น าเข้าและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิ
ภาพยนตร์ตา่งประเทศเป็นหลกั  

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร์ 

บริษัท ยไูนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ 
จ ากดั 

น าเข้าและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิ
ภาพยนตร์ตา่งประเทศเป็นหลกั 

ออกอากาศในรูปแบบ Home 
Entertainment 

บริษัท โกลเด้นท์ ทาวน์ ฟิล์ม จ ากดั น าเข้าและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิ
ภาพยนตร์ตา่งประเทศเป็นหลกั 

จ าหนา่ยให้กบัผู้ประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทศัน์ และHome 
Entertainment 

ที่มา : ข้อมลูจากผู้บริหารของบริษัทฯ 

 
 

 

2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
2.3.1  ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
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ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจ าหน่าย ประกอบด้วย (1) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าเร็จรูปท่ีซือ้และน าเข้ามา
จากเจ้าของลขิสทิธ์ิจากตา่งประเทศ และผู้ได้รับสทิธ์ิในการเผยแพร่ในประเทศ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการตดัต่อ แปลบท และ
พากย์เสียงเป็นภาษาไทย และท าการจ าหน่ายและให้บริการแก่ลกูค้าในประเทศ (2) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าเร็จรูปท่ีซือ้และ
น าเข้ามาจากเจ้าของลขิสทิธ์ิจากตา่งประเทศ เพื่อท าการจ าหนา่ยและให้บริการแก่ลกูค้าในตา่งประเทศ (3) ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์
ท่ีบริษัทฯ ได้สทิธ์ิในการผลติ โดยการจ้างบริษัทภายนอกผลิต ซึ่งต้นทนุในการด าเนินงานในสว่นของรายได้จากการให้บริการ
และจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 2 รูปแบบ จะประกอบด้วย คา่สทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีตดัจ่ายในแตล่ะปีตามอายกุารได้มาของสทิธ์ิ 
ค่าใช้จ่ายในการตดัต่อ ค่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเพื่อท าการแปลบท พากย์เสียง ค่าจ้างทีมงานผลิต และ
คา่จ้างดารานกัแสดงเพื่อพากย์เสียง และ (4) ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของประเทศไทยท่ีบริษัทเป็นตวัแทนในการจดัจ าหน่ายไปยงั
ทัว่โลก บริษัทฯจะด าเนินการแปลบทเป็นภาษาองักฤษ และท าการจ าหนา่ยและให้บริการแก่ลกูค้าในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้การด าเนินการเพ่ือให้ได้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ส าหรับการให้บริการและจ าหน่าย สามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั 
ได้แก่ 1) ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลอืกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 2) ขัน้ตอนการจดัเตรียมคอนเทนต์ และ 3) ขัน้ตอนการจ าหนา่ย 

 
แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาผลติภณัฑ์ของธุรกิจให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

 
ขัน้ตอนที่ 1 : ขัน้ตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์   
เพ่ือเป็นผู้น าในการให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และเพ่ือให้ได้รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพ ทนัต่อ

กระแสนิยมและนา่สนใจก่อนบริษัทอ่ืน บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การสรรหาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นอย่างมาก จึง
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารซึง่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เป็นผู้ดแูลและรับผิดชอบในขัน้ตอนการสรร
หาและคดัเลอืกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

 
ตดิตอ่เจ้าของลขิสทิธ์ิ

คอนเทนต์ 
พิจารณาและคดัเลือก
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

จดัท าสญัญาซือ้ 
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

2 3 1 
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1.1 ติดตอ่เจ้าของสทิธ์ิคอนเทนต์ 

ขัน้ตอนการติดตอ่เจ้าของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ถือเป็นขัน้ตอนแรกในการให้ได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ 
ปัจจุบนัการติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ 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”) งานแสดงคอนเทนต์ข้างต้นเป็นงานระดบัสากลที่รวบรวมผู้ผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
หลากหลายประเภท ทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ การ์ตูน และสารคดีเป็นจ านวนมาก จึงเป็นวิธีที่ใช้ในการ
ติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และ 2) ติดต่อกลุ่มเจ้าของและผู้ ขายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ผ่านทางความสัมพันธ์ของ 
ฝ่ายบริหาร เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการติดต่อและซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มามากกว่า 10 ปี อีกทัง้  
มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ จึงท าให้บริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ช่องทางอ่ืน
เพิ่มเติม นอกจากการร่วมงานแสดงคอนเทนต์ซึง่ถือเป็นจดุแข็งของบริษัทฯ เมื่อเทียบกบับริษัทอื่น  

ส าหรับธุรกิจการเป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายคอนเทนต์ในต่างประเทศนัน้ บริษัทจะไม่มีต้นทุนในการจัดซือ้คอน
เทนต์ เน่ืองจากเป็นเพียงตวัแทนในการจดัจ าหนา่ย ดงันัน้การคดัเลอืกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์จะด าเนินการเพียงคดัเลอืกคอนเทนต์
ที่นา่สนใจ โดยไมต้่องมีการท าสญัญาซือ้คอนเทนต์เพิ่มเติม 

1.2  พิจารณาคดัเลอืกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
การพิจารณาและคดัเลอืกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จะพิจารณาจาก (1) รายละเอียดนกัแสดงตวัน าในเร่ือง 

(2) ทีมงานผู้สร้าง ผู้ก ากบั บริษัทผู้สร้าง และประวตัิบริษัทสถานีโทรทศัน์ (3) รางวลัท่ีได้รับ (กรณีลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ดงักลา่ว
เคยออกอากาศหรือฉายแล้ว) (4) ความนา่สนใจของตวัอยา่งคอนเทนต์ (Teaser) และ (5) เร่ืองยอ่และบทเนือ้เร่ือง  

เมื่อพิจารณาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ตามเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริหารจะด าเนินการประสานงานกับ
บริษัทเจ้าของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ือระบรุายการลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีต้องการ ก่อนจะด าเนินการจดัท าสญัญาเป็นล าดบัถดัไป 

1.3 จดัท าสญัญาเช่าลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
สญัญาเช่าลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จดัท ากบัคูค้่ามีทัง้หมด 3 รูปแบบ คือ 1) สญัญาให้เช่าลขิสทิธ์ิคอนเทนต์

แบบผกูขาด (Exclusive Content) 2) สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาดและมีสิทธ์ิเลือกคอนเทนต์เป็นบริษัทแรก 
(Output Deal) และ 3) สญัญาให้เช่าสทิธ์ิคอนเทนต์แบบทัว่ไป สญัญาลขิสทิธ์ิคอนเทนต์Exclusive และOutput Deal ที่บริษัท
ฯ ได้รับ และก าลงัได้รับความนิยมในขณะนี ้เช่น คอนเทนต์จากประเทศอินเดีย เร่ืองสีดาราม ศึกรักมหาลงกา และเร่ืองหนุ
มาน สงครามมหาเทพ เป็นต้น 

สญัญาท่ีบริษัทฯ จัดท ากับบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิมีอายุสญัญาระหว่าง 2 – 5 ปี และสญัญาทัง้ 3 รูปแบบ
รายละเอียดดงันี ้

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

(Licensor) ให้สทิธ์ิในการเผยแพร่คอนเทนต์แก่บริษัทฯ  (Licensee) แตเ่พียงผู้ เดียว โดยมีเง่ือนไขในการเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอน
เทนต์ ดังนี  ้(1) ออกอากาศได้เพียงประเทศที่ก าหนด เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว (2) ออกอากาศในภาษาที่ก าหนด  
เช่น พากย์ไทย หรืออนญุาตให้มีค าแปล (Subtitle) (3) ออกอากาศหรือเผยแพร่เฉพาะช่องทางที่ก าหนด เช่น สถานีโทรทศัน์
ประเภทฟรีทีวี (Free TV) วิดิโอออนดีมานด์ (VOD) สถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล  
เป็นต้น และ (4) ก าหนดจ านวนรอบในการออกอากาศ เช่น อนญุาตให้ออกอากาศซ า้ได้ (Rerun) 

1.3.2 สญัญาให้เช่าลขิสทิธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาดและมีสทิธ์ิเลอืกคอนเทนต์เป็นบริษัทแรก (Output Deal) 
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สญัญาให้เช่าลขิสทิธ์ิคอนเทนต์แบบ Output Deal คือ สญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีลกัษณะและ
เง่ือนไขแบบเดียวกบัสญัญา Exclusive Content เพียงแต่สญัญาแบบ Output Deal บริษัทฯ จะได้สิทธ์ิในการเลือกลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ใหมก่่อนบริษัทอ่ืน ๆ และในระหว่างท่ีบริษัทฯ พิจารณาเลือกนัน้ เจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ไม่สามารถให้บริษัทอื่น
เลอืกได้จนกวา่บริษัทฯ จะแจ้งวา่ไมต้่องการหรือจนกวา่ระยะเวลาท่ีบริษัทฯ มีสทิธ์ิพิจารณาจะครบก าหนด  

1.3.3 สญัญาให้เช่าสทิธ์ิคอนเทนต์แบบทัว่ไป 

สญัญาให้เช่าสทิธ์ิคอนเทนแบบทัว่ไป เป็นสญัญาให้เช่าสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีเง่ือนไขแบบเดียวกบั สญัญา
ให้สิทธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาดฯ (Exclusive Content) ยกเว้น ในระหว่างท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิเผยแพร่คอนเทนต์นัน้ เจ้าของ
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ (Licensor) สามารถให้บริษัทอื่นได้รับสทิธ์ิในลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เดียวกบับริษัทฯ ได้ 

ขัน้ตอนที่ 2 : ขัน้ตอนการจัดเตรียมลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
เมื่อบริษัทฯ และเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จัดท าสญัญาให้เช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะด าเนินการ

จดัเตรียมลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ือจ าหนา่ยตอ่ไป ขัน้ตอนการจดัเตรียมลขิสทิธ์ิคอนเทนต์มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

 

2.1  รับลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

การรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มี 2 วิธี คือ (1) รับลิขสิทธ์ิคอนเทนโดยการดาวน์โหลด (Download) ทางอินเตอร์เน็ต 
โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จะเป็นผู้ ส่งลิงค์ (Link) และรหัสเพ่ือให้บริษัทฯ ดาวน์โหลดไฟล์ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
(2) รับลขิสทิธ์ิในรูปแบบเป็น External Hard disk จากตา่งประเทศ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารและฝ่าย Content operation ของบริษัทฯ 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในขัน้ตอนนี ้ส าหรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ได้รับจะประกอบด้วยไฟล์ภาพ ไฟล์เสียงพดูของนกัแสดง 
(Dialog) ไฟล์เสยีงประกอบ (Sound Effect) และบทละคร ยกเว้น บางครัง้ทางเจ้าของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์อาจสง่เพียงไฟล์ภาพ 
และไฟล์เสยีงแบบรวมที่มีทัง้เสยีงนกัแสดงและเสยีงประกอบ (Mixed file) 

ส าหรับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทท่ีน าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในต่างประเทศ จะไม่มีการ แปลบท ตดัต่อ พากย์
เสยีง และ Synchronization โดยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีดาวน์โหลดมาแล้วจะพร้อมท าการสง่มอบให้กบัลกูค้าทนัที 

2.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของลขิสทิธ์ิ 
ภายหลังจากได้รับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ฝ่าย Content Operation ของบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจเช็ค 

ความครบถ้วนของไฟล์ที่ได้รับ ก่อนจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ในรูปแบบ External Hard disk และเก็บในห้องจดัเก็บลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ (Film Library) เป็นล าดบัถดัไป 

2.3  แปลบท ตดัตอ่และพากย์เสยีง 

เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ซือ้และน าเข้าเป็นลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเป็นหลกั จึงต้องมีขัน้ตอนการ
จ้างผู้ เช่ียวชาญและนกัแปลอาชีพในการแปลบทเป็นภาษาไทย และเพื่อป้องกนัมิให้ผกูขาดงานกบันกัแปลรายใดเฉพาะ และมิ
ให้เกิดประเด็นแปลบทละครไมท่นัก าหนดการ บริษัทฯ จึงมีการจ้างนกัแปลบทหลายรายโดยปัจจบุนัมีทัง้หมด 13 ทีม ที่บริษัท
ฯ ใช้บริการอยู่ ส าหรับการพากย์เสียงลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จะท าการพากย์โดยทีมพากย์ผู้ เช่ียวชาญภายนอก ซึ่ง
ด าเนินการในห้องพากย์ของบริษัทฯ ปัจจบุนับริษัทฯ มีทีมพากย์ที่ใช้บริการทัง้หมด 10 ทีม และเพ่ือป้องกนัมิให้ลิขสิทธ์ิคอนเท
นต์ของบริษัทฯ ถูกคดัลอกและน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าย Content Opertion จะด าเนินการคดัลอกไฟล์ภาพ
ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์พร้อมกับบีบอดัขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กและมีขนาดความชดัของภาพต ่าก่อนสง่ให้ห้องพากย์ด าเนินการ
พากเสยีงเป็นล าดบัตอ่ไป  

รับลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
ตรวจสอบความครบถ้วน

ของลขิสทิธ์ิ 
แปลบท ตดัตอ่ และ

พากย์เสียง 

2 3 1 

Synchronization 
4 
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ส าหรับธุรกิจการเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยคอนเทนต์ในตา่งประเทศ บริษัทจะมีเพียงขัน้ตอนของการแปลบทเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ เพื่อให้พร้อมที่จะจดัจ าหนา่ยไปยงัตา่งประเทศ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนท์ท่ีผ่านการพากย์เสียง และตดัต่อแล้วจะถกูจดัเก็บในรูปแบบ Hard disk โดยแยกไฟล์ภาพ 
ไฟล์เสยีงพากย์ (Dialog) และไฟล์เสียงประกอบ (Sound Effect) และจดัเก็บในห้องจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ (Film Library) 
เป็นล าดบัถดัไป  

2.4 Synchronization 

ขัน้ตอนการ Synchronization คือ ขัน้ตอนการท าให้เสยีงพากย์ เสยีงประกอบ ไฟล์ภาพผสานกนั รวมถึงท าการ
แปลงสกลุไฟล์ให้เป็นไปตามที่ลกูค้าต้องการ ถือเป็นขัน้ตอนการท าให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สมบรูณ์ก่อนการสง่มอบให้กบัลกูค้า
ตามก าหนดการ ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีผ่านการ Synchronization จะถูกจดัเก็บใส ่ฮาร์ดดิส (Harddisk) เพื่อท าการจัดสง่ให้
ลกูค้าตามก าหนดของสญัญาเป็นล าดบัตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่ 3 : ขัน้ตอนการจ าหน่ายและส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์   
การจ าหน่ายและส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัท มีทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) น าเสนอลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ให้ลูกค้าพิจารณา 2) เจรจา/จัดท าสัญญาบริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 3) ส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์  
และ 4) ออกอากาศ 

 

 

 
 

3.1 น าเสนอลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ให้พิจารณา 
บริษัทฯ มีวิธีการน าเสนอลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ือให้ลกูค้าพิจารณาทัง้หมด 2 วิธี คือ 1) น าเสนอให้ลกูค้าพิจารณา

โดยตรง และ 2) น าเสนอให้ลกูค้าพิจารณาผา่นงานอีเว้นท์ มีรายละเอียดดงันี ้
 น าเสนอให้ลกูค้าพิจารณาโดยตรง 

การน าเสนอคอนเทนต์ให้ลกูค้าโดยตรงด าเนินการโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายขายของบริษัทฯ วิธีการน าเสนอ
แก่ลกูค้าโดยตรงจะเน้นส าหรับลกูค้ารายใหญ่ หรือลกูค้าที่มีสมัพนัธ์อนัดี มีการซือ้และหรือใช้บริการกบับริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  
และเป็นลกูค้าที่ไม่มีปัญหาเร่ืองการช าระเงิน ในการน าเสนอรูปแบบนี ้ฝ่ายบริหารจะน าเสนอให้ลกูค้าตัง้แต่บริษัทฯ ได้รับ
ลขิสทิธ์ิจากเจ้าของคอนเทนต์ 

 น าเสนอให้ลกูค้าพิจารณาผา่นงานอีเว้นท์  
บริษัทฯ มีการจดังานอีเว้นท์เป็นประจ าทกุปีเพ่ือท าการประชาสมัพนัธ์ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กบักลุม่ลกูค้า 

ทัง้ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม็นท์ ผู้ประกอบธุรกิจ VOD เป็นต้น ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ท่ีเผยแพร่ในงานอีเว้นท์มีทัง้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ใหม ่ๆ ท่ีเพ่ิงได้รับและลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เดิมท่ีได้รับมาก่อนหน้า 

ส าหรับการขายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ไปตา่งประเทศ บริษัทมีการเข้าร่วมงานแสดงคอนเทนต์ระดบัภมูิภาคและ
ระดบัโลก ซึง่เป็นงานระดบัสากลที่รวบรวมผู้ซือ้และผู้ผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์หลากหลายประเภทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ
น าเสนอลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ใหม่ๆ  ให้กบักลุม่ลกูค้าเดิมและลกูค้าใหมข่องบริษัท 

3.2 เจรจา/จดัท าสญัญาบริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

น าเสนอลขิสทิธ์ิ 
คอนเทนต์ให้พิจารณา 

เจรจา/จดัท าสญัญาบริการ
และจ าหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

สง่มอบลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
2 3 1 

ออกอากาศ 
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เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจหลายประเภท ดงันัน้ สญัญาให้บริการและ
จ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จึงแบ่งตามรูปแบบธุรกิจของลกูค้าและช่องทางการเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ โดยมี
ทัง้หมด 2 ลกัษณะ คือ 1) สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธ์ิแพร่ภาพแพร่เสยีง และ 2) สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธ์ิผลติและจ าหนา่ย  

 สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธ์ิแพร่ภาพแพร่เสยีง 
สญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิแพร่ภาพแพร่เสียง เป็นสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธ์ิเพ่ือเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

ทางสถานีโทรทศัน์ทกุระบบ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ทางสือ่อินเตอร์เน็ต  
 สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธ์ิผลติและจ าหนา่ย  

สญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิผลิตและจ าหน่าย เป็นสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิผลิตและจ าหน่ายผ่านทาง 
Home Entertainment เช่น แผน่ DVD Blu-ray เป็นต้น 

ทัง้นี ้สญัญาทัง้ 2 ลกัษณะจะมีการระบุเง่ือนไขการเผยแพร่ เช่น ระบวุ่าให้สิทธ์ิเผยแพร่แบบ Exclusive 
หรือ Non-Exclusive และระบุเง่ือนไขการจ่ายช าระ เช่น จ่ายช าระเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า หรือจ่ายช าระตามก าหนดการ  
สง่มอบลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ เป็นต้น 

3.3  สง่มอบลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 
การสง่มอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ให้กบัลกูค้าจะส่งมอบในรูปแบบ Hard disk ตามก าหนดการที่ 

ตกลงร่วมกนัในสญัญาบริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ โดยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีสง่มอบจะต้องผา่นการตรวจเช็คคณุภาพ
และด าเนินการจดัท าให้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์อยูใ่นรูปแบบท่ีลกูค้าต้องการ  

ทัง้นี ้ระยะเวลาการตัง้แตท่ าการรับลขิสทิธ์ิคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ จนถึงสง่มอบลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กบั
ลกูค้า มีระยะเวลาในการด าเนินการระหวา่ง 2 – 6 เดือน  

3.4  ออกอากาศ 
การออกอากาศลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ภายหลงัสง่มอบให้กบัลกูค้าขึน้อยู่กบัตารางและผงัรายการของ

ลกูค้าแตล่ะราย เช่น ลกูค้าอาจออกอากาศลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ช่วงปลายปี แต่บริษัทฯ ด าเนินการสง่มอบแล้วเสร็จ
ตัง้แตก่ลางปี เป็นต้น 

 

2.3.2  ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เป็นธุรกิจที่บริษัทย่อยเป็นผู้ด าเนินงาน ซึ่ง ณ ปัจจุบนัเวลาที่
บริษัทยอ่ยให้บริการเป็นเวลาจากชอ่ง JKN Dramax ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ระบบผา่นดาวเทียมของบริษัทยอ่ยที่บริษัทยอ่ยเป็น
ผู้ได้รับใบอนญุาตฯ ในการประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทย่อยสามารถให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ได้ไม่เกินวนัละ 120 
นาที เนื่องจากใบอนญุาตที่ได้รับเป็นใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทศัน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี) ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตวัเอง  ซึ่ง กสทช. มีประกาศก าหนดว่า การโฆษณาและการ
บริการธุรกิจได้ไมเ่กินชัว่โมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทัง้วนัเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชัว่โมงละ 5 นาที หรือวนัละ 
120 นาที เทา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามประกาศของ กสทช. 

ทัง้นี ้รูปแบบเวลาที่บริษัทย่อยจ าหน่ายในปัจจุบนัมี 3 แบบ คือ 1) บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ใน
รูปแบบ ทีวีซี (TVC) หรือสปอต (Spot) 2) บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสกู๊ ป (Scoop) และ 
3) รายการแนะน าสินค้าและบริการ (Direct sale) ซึ่งขัน้ตอนการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สามารถ
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แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 1) ติดต่อลกูค้าและน าเสนอเวลาในการให้บริการ 2) จัดท าสญัญาให้บริการ/ลกูค้าจัดท า 
ใบสัง่ซือ้ 3) เตรียมการออกอากาศ และ 4) ออกอากาศ 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 
ขัน้ตอนที่ 1 : ติดต่อลูกค้าและน าเสนอเวลาในการให้บริการ 
ลกูค้าธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ มีทัง้หมด 2 ประเภท ดงันี ้ 
 ติดตอ่เจ้าของสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ (Direct Customer):  

การติดต่อกลุ่มลกูค้าเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Direct Customer) คือ การติดต่อเจ้าของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ ซึ่ ง ฝ่ายขายของบริษัทฯ  
เป็นผู้ รับผิดชอบในขัน้ตอนดงักลา่ว  

 ติดตอ่ผา่นทางบริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency): 
บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนให้กับลูกค้าเจ้าของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ในการวางแผนการโฆษณา และหาช่องทางการโฆษณาที่ เหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  
ซึง่ Agency แตล่ะรายจะเป็นตวัแทนให้กบัเจ้าของสนิค้าและผลติภณัฑ์หลายราย สง่ผลให้ลกูค้าประเภท Agency เป็นลกูค้า
ทีม่ีปริมาณการซือ้ได้มาก สว่นใหญ่ตวัแทนโฆษณาจะมีนโยบายการซือ้ของตนเองอยา่งชดัเจน  

ในการติดต่อลกูค้าเพื่อเสนอเวลาในการให้บริการ ฝ่ายขายจะน าเสนอผังรายการที่จะออกอากาศในช่อง JKN 
Dramax พร้อมกบัช่วงเวลาทัง้หมดที่สามารถโฆษณาให้กบัลกูค้า รวมถึงผลเรตติง้ของช่องเพื่อให้ลกูค้าพิจารณา 

ขัน้ตอนที่ 2 : จัดท าสัญญาให้บริการ/ลูกค้าจัดท าใบสั่งซือ้ 
ภายหลงัจากลกูค้าตดัสินใจเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาสินค้าและผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ จะน าสง่ใบเสอราคาเพื่อให้

ลกูค้าพิจารณาก่อนท าสญัญาให้บริการ หรือลกูค้าท าใบสัง่ซือ้ (PO) และเมื่อได้รับเอกสารยืนยนัการซือ้เวลาโฆษณาทางช่อง 
JKN Dramax ลกูค้าจะน าสง่ไฟล์โฆษณาที่ต้องการออกอากาศให้บริษัทฯ เป็นล าดบัถดัไป 

ขัน้ตอนที่ 3 : เตรียมการออกอากาศ 
ภายหลงัจัดท าสัญญาหรือสั่งซือ้เวลาโฆษณา ลูกค้าจะส่งแผนหรือผังเวลาโฆษณาที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ 

ออกอากาศทางช่อง JKN Dramax พร้อมกับไฟล์โฆษณา แต่เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ ใช้บริการ PSI ในการออกอากาศ  
ไฟล์โฆษณาจึงจดัเก็บท่ี PSI และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ดแูลผงัการออกอากาศของช่อง JKN Dramax ด าเนินการ
เรียงล าดบัโฆษณาให้ตามแผนหรือผงัเวลาโฆษณา พร้อมกบัตรวจเช็คจ านวนเวลาโฆษณาที่ออกอากาศในแต่ละวนัเพื่อมิให้
เกินก าหนดของ กสทช. ที่ 6 นาทีตอ่ชัว่โมงหรือ 120 นาทีตอ่วนั 

ขัน้ตอนที่ 4: ออกอากาศ 
การออกอากาศรายการและโฆษณาของช่อง JKN Dramax เป็นการออกอากาศผ่านดาวเทียมของ PSI โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทยอ่ยเป็นผู้ดแูลผงั และทกุๆ สิน้เดือน PSI จะออกเอกสารยืนยนัการออกอากาศรายการ หรือโฆษณาต่างๆ 
ให้กบับริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานกบัลกูค้าในการเรียกเก็บเงินเป็นล าดบัตอ่ไป  
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2.3.3  ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
สนิค้าและผลติภณัฑ์ภายใต้ธุรกิจนีเ้ป็นสินค้าท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ริเร่ิมและหรือเป็นเจ้าของ

สทิธ์ิ ทัง้นี ้การด าเนินการเพ่ือให้ได้สนิค้าและผลติภณัฑ์สามารถแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ 1) ขัน้ตอนการผลติลขิสทิธ์ิคอน
เทนต์ 2) ขัน้ตอนการผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ และ 3) ขัน้ตอนการจ าหนา่ยและสง่มอบสินค้า
และผลติภณัฑ์ 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาสนิค้าของธุรกิจจ าหนา่ยสนิค้าและผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ 

 
 

ขัน้ตอนที่ 1 : ขัน้ตอนการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
เน่ืองจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นการผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ  

เป็นผู้ผลติเอง ทัง้นี ้การจะได้มาซึง่ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ดงักลา่วบริษัทฯ จะต้องด าเนินการดงันี ้
 
 

 

1.1 ติดตอ่เจ้าของบทละคร ซีรีย์/ขอพระบรมราชานญุาต 
เน่ืองจากลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ น ามาผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์ในปัจจบุนัเป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์กลุม่ JKN 

Original ซึ่งการได้มาในเนือ้หาส าหรับการผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์บริษัทฯ จะต้องด า เนินการติดต่อและขอ 
พระบรมราชานญุาตจากส านกัพระราชวงั พร้อมกบัชีแ้จงวตัถปุระสงค์การผลิตเพื่อให้ส านกัพระราชวงัพิจารณาและอนญุาต
ให้ผลติได้ 

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

ภาพลกัษณ์ ช่ือเสยีง และความเหมาะสมในบทบาท และเนื่องจากปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีทีม Production ดงันัน้การผลติลขิสทิธ์ิ

ติดตอ่เจ้าของบทละคร ซีรีย์ 
/ขอพระบรมราชานญุาต 

คดัเลือกดารา/นกัแสดง/
ทีม Production 

รับมอบสิทธ์ิลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ 

2 3 1 
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คอนเทนต์ของบริษัทฯ จึงเป็นการจ้างทีม Production จากภายนอกเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทีมงานของบริษัทฯ เป็น 
ผู้ควบคมุการผลติอีกครัง้หนึง่ 

1.3 รับมอบสทิธ์ิลขิสทิธ์ิคอนเทนต์  
ภายหลงัจากทีม Production ผลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนต์แล้วเสร็จ ทีมงานของบริษัทฯ จะตรวจเช็คความครบถ้วน

และถกูต้องของงานก่อนท าการตดัตอ่และเตรียมผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์เป็นล าดบัถดัไป 
ขัน้ตอนที่ 2 : ขัน้ตอนการผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ พิจารณาและวางแผนการผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์  การผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์

ท่ีเก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์มีขัน้ตอนดงันี ้
 

 
 
สนิค้าและผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท เช่น DVD สารคดี เสือ้

ตราพระราชทาน Box set เป็นต้น และเนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีโรงงานผลติสนิค้าของตนเอง การผลิตจึงว่าจ้างบริษัทภายนอก
เป็นผู้ผลติแทน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตรวจเช็คสนิค้าและผลติภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ 

ขัน้ตอนที่ 3 : ขัน้ตอนการจ าหน่ายและส่งมอบสินค้าและผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
บริษัทฯ ประชาสมัพนัธ์สินค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางสื่อสถานีโทรทศัน์ของบริษัทฯ และสื่อต่างๆ เช่น 

หนงัสอืพิมพ์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น และส าหรับการขายสนิค้าและผลติภณัฑ์บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายและให้สว่นลด
อยา่งชดัเจนส าหรับสนิค้าแตล่ะประเภท ทัง้นี ้การสง่มอบสนิค้าและผลติภณัฑ์เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายระหว่างบริษัทฯ และ
กลุม่ลกูค้า 
 
2.4  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสญัญาให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ลว่งหน้า ทัง้หมด 21 สญัญา มี
มลูคา่รวมเทา่กบั 665.36 ล้านบาท โดยประกอบด้วยสญัญาจากการจ าหน่ายคอนเทนต์ในประเทศ มลูค่า 378.95 ล้านบาท
และสญัญาจากการจ าหนา่ยคอนเทนต์ในตา่งประเทศ มลูคา่ 286.41 ล้านบาท หรือ 8.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่คาดวา่
จะสง่มอบแล้วเสร็จภายในปี 2561  

 

คดัเลือกผู้ผลิต (Suppliers) ผลิต และตรวจสอบสินค้า/
ผลิตภณัฑ์ 

จดัชดุผลิตภณัฑ์ 
2 3 1 

ประชาสมัพนัธ์และ
น าเสนอผลติภณัฑ์ 

จดัท าสญัญาจ าหน่ายสินค้า/
ผลิตภณัฑ์ 

สง่มอบสินค้า/ 
ผลิตภฑัณ์ 

2 3 1 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคตของ

บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่งสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม 

1. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จาก กสทช. 

 ปัจจุบัน ธุรกิจการให้บริการเวลาเพื่อประชาสมัพันธ์สินค้าและผลิตภณัฑ์เป็นการให้บริการเวลาจากช่อง JKN 
Dramax ซึง่เป็นช่องสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียมของบริษัทย่อย (JKN Channel) โดยได้รับใบอนญุาตในการประกอบ
กิจการกระจายเสยีงหรือโทรทศัน์จากส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. ใบอนุญาตฯ ที่บริษัทย่อยได้รับ ณ ปัจจุบนั เป็นการต่ออายุครัง้ที่ 1 จากใบอนุญาตฯ ครัง้แรก มี
ระยะเวลาอนญุาต 2 ปี ซึง่จะหมดอายใุนวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562  

 ทัง้นี ้หากบริษัทยอ่ยไมไ่ด้รับอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตฯ จากกสทช.เมื่อใบอนญุาตหมดอาย ุอาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่ธุรกิจฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าว และก าหนดแนวทางที่จะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับ 
กสทช.ผา่นการจ่ายช าระคา่ธรรมเนียมด้วยดีมาโดยตอ่เนื่อง อีกทัง้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดในการประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมของกสทช.อยา่งเคร่งครัด ท าให้บริษัทฯ มัน่ใจว่าบริษัทย่อยจะได้รับความเสี่ยงดงักล่าวน้อย ดงั
จะเห็นได้จากการท่ีบริษัทยอ่ยได้รับการตอ่อายใุบอนญุาตฯ ตามที่กลา่วมาข้างต้น 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หรือน้อยราย 

 จากโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนั บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหนา่ยลขิสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นหลกั โดย
ในปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจดงักลา่วในสดัสว่น ร้อยละ 85.53 ร้อยละ 92.66 และร้อยละ 92.63 ของรายได้
รวมแตล่ะรอบบญัชีตามล าดบั ทัง้นี ้รายได้คา่สทิธ์ิท่ีเพ่ิมขึน้ ในระหวา่งปี 2561 เกิดจากการขายลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ให้กบัลกูค้า
รายใหญ่ (มียอดขายมากกวา่ร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์รวม) 8 ราย เป็นหลกั ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจทีวีดิจิตอล 4 ราย บริษัทที่เป็นลกูค้าในต่างประเทศ 2 ราย บริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 1 ราย 
และบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ VOD 1 ราย  

 จากการที่รายได้หลกัของบริษัทฯ เกิดจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่เพียง 8 รายเป็นหลกั และหากลกูค้าดงักลา่ว 
ซือ้คอนเทนต์จากบริษัทฯ ลดลง อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว
เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้มีการสร้างสมัพนัธ์อันดีกบัลกูค้าผ่านการปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเคร่งครัด และส่งมอบบริการที่มี
คณุภาพอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง การหาลกูค้ารายใหม ่ๆ เพิ่มขึน้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่  

นอกจากการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจสูธุ่ รกิจสถานีโทรทศัน์ข่าว CNBC 
เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงรายได้จากการให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพียงอยา่งเดียว โดยคาดวา่จะ
เร่ิมด าเนินธุรกิจดงักลา่วในปี 2561  
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3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิเท่ากับ  1,117.59 ล้านบาท โดยในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าประมาณ 30 - 150 วนั ทัง้นี ้การให้เครดิตเทอมแก่
ลกูค้าแตล่ะรายฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจของลูกค้า รวมถึงฐานะการเงิน ความสามารถใน
การจ่ายช าระเงิน และปริมาณการสัง่ซือ้สินค้าหรือบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย แต่เนื่องจากรายได้หลกัของบริษัทฯ เกิด
จากธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึ่งจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนี ้
การค้าได้ในระยะเวลาเฉลีย่ประมาณ 120 - 220 วนั และจากการท่ีรายได้จากธุรกิจให้บริการและจ าหนา่ยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ข
องบริษัทฯ มีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ จ านวนลกูหนีก้ารค้าจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้คา่สทิธ์ิ 

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไมส่ามารถเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าได้ตามก าหนดและเกิดเป็นลกูหนีค้้างนานที่เข้าเกณฑ์การตัง้
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ จะต้องพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์ที่ก าหนดในนโยบาย ซึ่งจะสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วเป็นอยา่งดี จึงได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการติดตามการช าระ
หนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า โดยฝ่ายการเงินจะท าหน้าที่ติดตามทวงถามลกูหนีใ้นเบือ้งต้น พร้อมทัง้จดัท าและสรุปรายงานจดัชัน้อายุ
ลูกหนี ้(AR aging Report) เพื่อส่งเร่ืองให้ฝ่ายขายทราบ เพื่อช่วยในการตรวจสอบและด าเนินการติดตามหนี ้ 
เพื่อป้องกนัและควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงักลา่ว  นอกจากนี ้บริษัทฯ เร่ิมมีการปรับรูปแบบการท าสญัญาจ าหน่ายสิทธ์ิ 
คอนเทนต์ โดยมีการเก็บช าระเงินลว่งหน้าเป็นบางสว่น รวมถึงมีการเรียกเก็บเช็คจ่ายลว่งหน้าจากลกูค้าเพื่อเป็นหลกัประกนั
การช าระเงินและเพื่อช่วยลดความเสีย่งส าหรับการเก็บช าระเงิน ซึง่จากการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถเก็บหนีจ้าก
ลกูค้าได้เกือบทัง้หมด มีเพียงลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถเก็บหนีไ้ด้ ส าหรับลกูค้าที่ไม่สามารถเก็บหนีไ้ด้ บริษัทฯ จะมีการ
พิจารณาประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต รวมถึงสถานะการเงินและสภาพเศรษฐกิจของลกูค้าแต่ละรายประกอบการตัง้ค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึง่บริษัทฯ ได้ตัง้ประมาณการหนีส้งสยัจะสญูส าหรับหนีจ้ากลกูค้าดงักลา่วแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่
ด้วยนโยบายในการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการตา่ง ๆ ข้างต้น จะช่วยลดความเสีย่งจากการไมส่ามารถเก็บหนีจ้ากลกูหนี ้
การค้าของบริษัทฯ ได้ 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศน์  

ตัง้แต่ปลายปี 2556 ธุรกิจโทรทศัน์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากการเปิดประมลูใบอนญุาต
ช่องรายการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลของ กสทช. สง่ผลให้ธุรกิจโทรทศัน์จากเดิมออกอากาศเพียง 6 ช่องสถานี เป็น 
30 ช่องสถานี (6 ช่องสถานีเดิม และ 24 ช่องสถานีระบบดิจิตอล) ซึ่งถือเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีลกูค้ากลุม่              
ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์เพิ่มขึน้ แตเ่นื่องจากใบอนญุาตฯ ดงักลา่วมีมลูคา่สงูและมีก าหนดเวลาการจ่ายช าระท่ีเคร่งครัด 
คือ ผู้ ที่ประมูลใบอนุญาตในระบบดิ จิตอลต้องทยอยช าระค่าประมูลให้กับกสทช.ทัง้หมด 6 งวด เ ร่ิมตัง้แต่ ปี  
2557 – 2562 และหากไมช่ าระภายในก าหนด กสทช. สามารถยกเลกิใบอนญุาตได้ ซึ่งในปี 2558 กสทช.มีค าสัง่ปิดช่องสถานี
ระบบดิจิตอลแล้วบางสถานีเนื่องจากผู้ชนะการประมลูไมส่ามารถช าระคา่งวดได้ตามก าหนด ทัง้นี ้จากเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจ
สง่ผลให้บริษัทฯ มีความเสีย่งที่จะสญูเสยีลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ได้ในอนาคต  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วเป็นอย่างดี จึงได้ก าหนดนโยบายพิจารณาและคดัเลือกลกูค้าอย่างชดัเจน 
โดยในการคดัเลอืกและการให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า บริษัทฯ จะมีการพิจารณาศกัยภาพทางการเงิน ประวตัิการด าเนินธุรกิจ 
และประวตัิการช าระเงิน และมีการทบทวนเป็นประจ าทุก 6 เดือน นอกจากนี ้ลกูค้าธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่บริษัทฯ 
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ให้บริการในปัจจุบัน เป็นผู้ ที่ช าระค่าประมูลให้กับ กสทช. ตามก าหนด ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโทรทศัน์ดงักลา่วบริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบ 

5. ความเสี่ยงจากการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ  

จากการท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจ าหน่ายปัจจุบนั มีทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทซีรีส์ (ลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์กลุม่ Asian Fantasy) ภาพยนตร์ (ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุม่ Hollywood Hit) การ์ตนู (ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุม่ Kid’s 
Inspire) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นลขิสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยผู้ ท่ีท าการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ลกัลอบน า
ภาพและเสยีงมาท าการประกอบและเผยแพร่โดยมิได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทัง้ในรูปแบบของการผลิตสินค้า Home 
Entertainment (DVD, Blu-ray) หรือการเปิดเว็ปไซต์ออนไลน์ หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ให้ผู้ชมรับชมฟรี  

และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายและให้บริการในปัจจุบนัมีมลูค่าสงูและถือเป็นทรัพย์สินหลกั 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากถกูละเมิดหรือขโมยออกเผยแพร่อาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าว และได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันมิให้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของ 
บริษัทฯ ถกูละเมิดหรือถกูลกัลอบ หรือถกูน าออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนญุาต บริษัทฯ จึงได้พยายามลดความเสี่ยงดงักลา่ว
ด้วยการก าหนดสทิธ์ิการเข้าถึงลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) การป้องกนัขัน้ท่ี 1 :  การเข้า - ออกสถานท่ีจัดเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ของบริษัท (Film Library หรือ FL)  
มีก าหนดรหสัการเข้า - ออกห้อง FL ซึง่มีเพียงผู้ได้รับอนญุาตจึงสามารถเข้าถึงรหสั และ
มีสทิธ์ิเข้าห้อง FL 

(2) การป้องกนัขัน้ท่ี 2 : การจดัเก็บลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ จดัเก็บในเคร่ือง Storage ซึง่มีเพียงผู้ทราบรหสั
จึงสามารถน าไฟล์ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ออกจากเคร่ือง Storage ได้ 

(3) การป้องกนัขัน้ท่ี 3  : การปรับเปลีย่นขนาด และความคมชดัของไฟล์ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ กรณีน าออกเพ่ือพากย์
เสยีง เพ่ือมิให้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ถกูน าไปเผยแพร่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่บริษัทฯ จะตระหนกัและหาแนวทางป้องกนัความเสี่ยงจากการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ แต่เนื่องจาก 
ณ ปัจจบุนั ข้อกฎหมายและบทลงโทษของหนว่ยงานภาครัฐตอ่ผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิ และการบงัคบัใช้กฎหมายยงัไม่ชดัเจน จึงท า
ให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงบริษัทฯ ยงัคงได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณา และการขยายตัวของสื่อโฆษณา
ประเภทอื่นๆ  

ปัจจุบนัธุรกิจสื่อในประเทศไทยสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่มหลกั คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร  
เป็นต้น 2) สื่อกระจายภาพและเสียง เช่น สื่อโทรทศัน์ วิทยุ โรงภาพยนตร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และ 3) สื่ออื่นๆ เช่น  
สือ่กลางแจ้ง สือ่ทางยานพาหนะ เป็นต้น ซึง่จากการส ารวจความนิยมในสือ่ของ AGB Neilson ระหวา่งปี 2554 – 2560 พบวา่ 
สื่อประเภทที่ (2) สื่อกระจายภาพและเสียง เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้ ใช้สื่อ ซึ่งในแต่ละปีมีการใช้จ่ายเม็ดเงิน  
ค่าโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าวเฉลี่ย 100,000 ล้านบาทต่อปี และสื่อประเภทโทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด  
โดยสดัสว่นเม็ดเงินคา่โฆษณาทางสือ่โทรทศัน์คิดเป็นสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ 65 – 70 ของเม็ดเงินโฆษณาในแตล่ะปี  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม แม้วา่สือ่โทรทศัน์จะเป็นสือ่ที่ได้รับความนิยมสงูสดุ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ในอนาคตอาจไม่สามารถ
รักษาสว่นแบง่ในตลาดได้เนื่องจากการเกิดขึน้ของสือ่ประเภทใหม ่เช่น สือ่ออนไลน์ หรือเว็ปไซต์ เป็นต้น ซึง่หากสือ่ประเภทอื่น 
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ๆ ขยายตวัและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งรายได้โฆษณาในธุรกิจสื่อโฆษณาจากกลุ่มสื่อโทรทศัน์ได้นัน้ บริษัทฯ ในฐานะที่มี
ลกูค้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจสือ่โทรทศัน์ ก็ยอ่มได้รับผลกระทบตามเช่นเดียวกนั 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งในประเด็นการเปลีย่นแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโฆษณาเป็นอย่างดี จึงได้มี
การซือ้และน าเข้าลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีสามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทาง ทัง้ทาง สือ่โทรทศัน์ รวมถึง VOD หรือการเผยแพร่ทาง
ออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงมิได้จ าหน่ายให้ลกูค้าผู้ประกอบธุรกิจสื่อโทรทศัน์เพียงกลุ่มเดียว อีกทัง้ แม้ในอนาคตความนิยมใน
การโฆษณาผา่นทางสือ่โทรทศัน์จะลดลงเนื่องจากการเกิดขึน้ของสือ่อื่น ๆ  ก็ไมส่ามารถเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้ หรือเกิดขึน้
จนท าให้สือ่โทรทศัน์สญูหายไปได้ บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่ความเสีย่งดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  

7. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัญญาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ จากเจ้าของลิขสิทธ์ิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากรายได้ค่าสิทธ์ิซึ่งเกิดจาก
ธุรกิจให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยคิดเป็นสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ 85 - 93 ตอ่ปี  

ประเภทรายได้ ด าเนินการโดย 

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าสิทธ์ิ1 บริษัทฯ 723.90 85.53 1,070.71 92.66 1,317.74 92.63 
รายได้จากการให้บริการ 2 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 79.23 9.36 64.41 5.57 50.03 3.52 
รายได้จากการขาย3 บริษัทฯ 38.56 4.56 18.64 1.61 36.47 2.56 
รวมรายได้ขายและ
บริการ 

 
841.69 99.45 1,153.76 99.84 1,404.24 98.71 

รายได้อ่ืน  4.68 0.55 1.82 0.16 18.37 1.29 
รวมรายได้  846.37 100.00 1,155.58 100.00 1,422.61 100.00 
หมายเหต ุ 1 รายได้คา่สทิธ์ิเป็นรายได้จากการให้บริการและจ าหน่ายลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ เกิดขึน้ในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 2 รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้จากการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม ช่อง 

JKN Dramax และสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซึง่บริษัทฯ ซือ้จากสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล รายได้จากการให้บริการเป็นรายได้จากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

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

 4 รายได้อ่ืน ประกอบด้วยรายได้จากคา่นายหน้าในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายคอนเทนต์ ดอกเบีย้เงินฝาก ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และรายได้
อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายคอนเทนต์ การให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และการขายผลติภณัฑ์ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจ าหน่ายเป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีซือ้และน าเข้าจากทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับสทิธ์ิจากเจ้าของลขิสทิธ์ิโดยตรงในการเป็นผู้ให้บริการตอ่ ทัง้นี ้สิทธ์ิท่ีบริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของ
สทิธ์ิสว่นใหญ่มีอายสุญัญา 3 – 5 ปี แล้วแตต่กลงตามเง่ือนไข ซึง่เมื่อสทิธ์ิท่ีบริษัทฯ ได้รับหมดอายแุล้วหากบริษัทฯ ต่อสญัญา
ระยะเวลาการได้สทิธ์ิก็ขึน้อยูก่บัการตกลงในขณะนัน้  

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่อสิทธ์ิหรือไม่สามารถหาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เร่ืองใหม่ ๆ เพ่ิมเติมได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้รับสญัญาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และให้ความส าคญักบัประเด็นดงักลา่วเป็นอย่างดี โดยได้มีการก าหนดแนวทางท่ีจะสร้าง
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ความสมัพนัธ์อนัดีกับเจ้าของลิขสิทธ์ิผ่านการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ  
ที่ตกลงตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ลดความเสีย่งในประเด็นดงักลา่วโดยการวางแผนการลงทนุในสิทธ์ิคอนเทนต์ลว่งหน้า และ
ติดต่อซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากหลายบริษัทไม่ได้ผกูขาดเฉพาะรายใดรายหนึ่ง และมีการวางแผนการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอน
เทนต์ลว่งหน้า รวมถึงการท าสญัญาแบบ Output deal (คือ การได้รับสทิธ์ิคอนเทนต์แบบผกูขาด ในช่วงเวลาท่ีตกลงกบัผู้ขาย 
โดยมีสิทธ์ิในการเลือกคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิก่อนเป็นบริษัทแรก) ท่ีมีการก าหนดให้บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเลือกคอน
เทนต์ก่อนบริษัทอื่น บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่ความเสีย่งดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  

8. ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง  

จากการท่ีความนิยมในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามกระแสนิยมของผู้ ชม หรือผู้บริโภค 
ตวัอย่างเช่น ในช่วงยคุ 70 – 90 (ระหว่างปี 2513 – 2542) เป็นช่วงที่ละคร ซีรีส์ และหนงัจากจีน ไต้หวนั ฮ่องกง และญ่ีปุ่ น 
ได้รับความนิยมจากผู้ชมในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ก่อนท่ีจะถกูแทนที่ด้วยละครและซีรีส์จากเกาหลี ในยคุ 2000 (ตัง้แต่ปี 
2543 เป็นต้นมา) และในปัจจุบนัความนิยมของละคร ซีรีส์จากเกาหลีเร่ิมจะทรงตวั โดยกระแสความนิยมในซีรีส์จากอินเดีย
เร่ิมเป็นท่ีนิยมจากผู้ชมในประเทศ ดงันัน้ ในฐานะท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบโดยตรงหากปรับตวัไมท่นัตอ่กระแสนิยม  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในประเด็นดงักลา่วเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  คือ การให้บริการ
และจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ แก่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโทรทศัน์ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจวีโอดี ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในอตุสาหกรรมโทรทศัน์ และสื่อโฆษณา ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสความนิยม บริษัทฯ ได้กระจายความเสี่ยงโดยการซือ้และน าเข้าลิขสิทธ์ิหลากหลายประเภท 
และเหมาะสมกบัผู้ชมรายการทกุเพศ ทกุวยั  

ปัจจบุนั ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ให้บริการและจ าหนา่ย แบง่ออกเป็น 8 กลุม่ และลขิสทิธ์ิคอนเทนต์กลุม่ท่ีเป็นท่ี
นิยมของลกูค้า คือ กลุ่ม Asian Fantasy ท ารายได้ให้กบับริษัทฯ รวมในสดัสว่นร้อยละ 87.07 ของรายได้รวมส าหรับงวดปี 
2561 รายละเอียดลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ทัง้ 8 กลุม่ มีดงันี ้ 

ประเภทคอนเทนต์ ลักษณะคอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
1. เจเคเอ็น ออริจินอล  

(JKN Original) 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ประเภทสารคดเีฉลมิพระ
เกียรติพระบรมวงศานวุงศ์ ซึง่บริษัทฯ ได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานญุาตจากส านกั
พระราชวงัในการจดัท าร่วมกบั เนชัน่แนล จีโอ
กราฟฟิค (National Geographic) 

ส าหรับผู้ชมรายการทกุช่องทาง ทกุเพศ 
และทกุช่วงอาย ุรวมถงึผู้ชมทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

2. เอเชียน แฟนตาซี  

(Asian Fantasy) 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ประเภทซีรีส์ ละคร และ
ภาพยนตร์ ซึง่ผลติในภมูิภาคเอเชีย อาทิเช่น 
ประเทศเกาหลใีต้ อินเดีย ฟิลลปิปินส์ จีน เป็น
ต้น 

ส าหรับผู้ชมทกุเพศ โดยเน้นผู้ชมกลุม่
แมบ้่าน ผู้ชมกลุม่เพศที่ 3 และช่วงอายุ
ตัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 

3. ฮอลวีดู ฮิต (Hollywood 

Hit) 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ซีรีส์และภาพยนตร์จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮอลวิดู 

ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และมีชว่งอายุ
ระหวา่ง 15 – 55 ปี 
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ประเภทคอนเทนต์ ลักษณะคอนเทนต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค  

(I-Magic The Project) 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ประเภทสารคดสีตัว์โลก 
สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวตัิศาสตร์ 
และสารคดีชีวประวตัิบคุคลส าคญัระดบัโลก 

ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุชว่งอาย ุ

5. คิดส์ อินสไปร์  

(Kids Inspired) 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ประเภทการ์ตนูตา่งประเทศ ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และทกุชว่งอายโุดย
เน้นกลุม่เยาวชนเป็นหลกั  

6. มิวสคิ สตาร์ พาเหรด  

(Music Star Parade) 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์กลุม่ Music Star Parade 
เป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์คอนเสร์ิต 

ส าหรับผู้ชมทกุเพศ ทกุชว่งอายโุดยเน้น
กลุม่เยาวชนที่ช่ืนชอบรายการคอนเสร์ิต
จากตา่งประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศ
เกาหล ี 

7. นิวส์ (News) ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์รายการบนัเทิงท่ีมีพิธีกรเป็น
ผู้ด าเนินรายการ 

ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และมีชว่งอายุ
ระหวา่ง 18 – 65 ปี  

8. ซูเปอร์โชว์  

(Super Show) 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์รายการตลกในประเทศ 
รวมถงึรายการแขง่ขนั 

ส าหรับผู้ชมทกุเพศ และมีชว่งอายุ
ระหวา่ง  
15 – 65 ปี  

ด้วยนโยบายการซือ้และน าเข้าลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีหลากหลาย อีกทัง้มีการจ้าง AGB Neilson เพื่อวดักระแสความ
นิยมของรายการที่ออกอากาศทางช่อง JKN Dramax บริษัทฯ จึงมีความเช่ือมัน่ว่าความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยม หรือ
กระแสความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลีย่นแปลง เป็นความเสีย่งที่อยูใ่นระดบัต ่าตอ่บริษัทฯ  

9. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนถือเป็นสนิทรัพย์หลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตามการ
ลงทนุในแตล่ะปี โดยในปี  2559 - 2561 บริษัทฯ มีการลงทนุในลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จ านวน 965.26 ล้านบาท 777.50 ล้านบาท 
และ 776.15  ล้านบาท ตามล าดบั สง่ผลให้จ านวนสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที่   31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 1,181.01 ล้าน
บาท ทัง้นี ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักลา่ว จะถกูตดัจ าหน่ายแบบเส้นตรงตามอายขุองสญัญาเร่ิมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิ 
ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไมส่ามารถสร้างรายได้จากลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีมี อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
มีนยัส าคญั โดยในปี  2559 - 2561  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ตดัจ าหนา่ยเทา่กบั 388.85 ล้านบาท  616.24 ล้านบาท และ 
779.40  ล้านบาท ตามล าดบั และจากจ านวนสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ดงักลา่ว ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มี
การลงทนุในลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเตมิหรือก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงใดๆ ตอ่สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ประมาณการคา่ตดัจ าหนา่ย
ของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนส าหรับปี 2562 จะเทา่กบั 762.11 ล้านบาท 

นอกจากการตดัจ าหนา่ยข้างต้นแล้ว หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ไม่สามารถจ าหน่ายได้ บริษัทฯ จะต้อง
พิจารณาตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ ตามนโยบายการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่คา่ลขิสทิธ์ิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายการ การตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่า 

คา่ลขิสทิธ์ิ   
- กรณีที่มีข้อบง่ชีว้า่ไมส่ามารถท ารายได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นบั

จากวนัท่ีซือ้ 
ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสทุธิ
ทางบญัชี 

- กรณีที่มีข้อบง่ชีว้า่ไมส่ามารถท ารายได้ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั

จากวนัท่ีซือ้ 
ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าร้อยละ 75 ของมูลค่าสทุธิ
ทางบญัชี 

- กรณีที่มีข้อบง่ชีว้า่ไมส่ามารถท ารายได้ภายในระยะเวลา 4 ปี นบั

จากวนัท่ีซือ้ 
ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ร้อยละ 100 ของมลูค่าสทุธิ
ทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือการด้อยค่าส าหรับค่าสิทธ์ิรายการ จ านวน 7.00 ล้านบาท ทัง้นี ้
หากในอนาคตบริษัทฯ มีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าส าหรับลิขสิทธ์ิท่ีเข้าเกณฑ์การตัง้ค่าเผ่ือตามนโยบายเพ่ิมมากขึน้ 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อยา่งมีนยัส าคญั โดยจากการประมาณการในกรณีที่บริษัท
ฯ ไม่สามารถจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ภายหลงัจากวนัที่ดงักลา่ว และไม่มีการลงทนุใน
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติมหรือก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงใดๆ ต่อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ จะต้องพิจารณา
ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ส าหรับลขิสทิธ์ิท่ีเข้าเกณฑ์การตัง้คา่เผ่ือตามนโยบาย ณ สิน้ปี 2562 เทา่กบั 1.89 ล้านบาท 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นอย่างดี จึงได้มีการควบคมุและ
ตรวจสอบการขายคอนเทนต์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่คอนเทนต์ทกุรายการได้มีการน าเสนอให้ลกูค้าพิจารณา รวมถึงมี
การจ าหนา่ยในรูปแบบแพ็คเกจที่ลกูค้าสามารถเลือกตามความต้องการและตาม Budget ได้ อีกทัง้ จากประสบการณ์ที่ผ่าน
มาบริษัทฯ สามารถจ าหน่ายคอนเทนต์ได้และมีผลการด าเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลการด าเนินงานปี 2561 
บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เทา่กบั 1,317.74 ล้านบาท และมีก าไรขัน้ต้นจากการจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอน
เทนต์เท่ากบั 483.35 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมัน่ใจว่าความเสี่ยงจากการไม่สามารถจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เป็นความเสี่ยง
ระดบัต ่าส าหรับบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ฯ ของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ หากเกิดเหตกุารณ์มีข้อบง่ชีว้า่
ไม่สามารถจ าหน่ายได้จริง ๆ บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก ณ              
31 ธนัวาคม 2561 ร้อยละ 79.62 ของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี ซึ่งมลูค่าของคอนเทนต์ดงักลา่วจะถกูทยอย
คิดค่าตัดจ าหน่ายเป็นประจ าทุก ๆ ปี จนหมดภายในปีเดียวกันกับที่ถึงเกณฑ์ต้องพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าตาม
นโยบายของบริษัทฯ 

10. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีต้องน าเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ต้อง
ช าระเงินคา่ลขิสทิธ์ิเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คือ สกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ โดยในปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีการซือ้ลิขสิทธ์ิคอน
เทนต์และจ่ายช าระเป็นเงินตราตา่งประเทศเป็นจ านวน 759.40 ล้านบาท 768.50 ล้านบาทและ 736.86  ล้านบาทตามล าดบั 
ซึ่งจ านวนเงินลงทุนดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.78 ร้อยละ 24.49 และร้อยละ 22.66 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นอาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี จึงได้มีการหาแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ด าเนินการเปิดวงเงินส าหรับการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า (Forward 
Contract) นอกจากการเปิดวงเงินส าหรับสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายอย่าง
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ชดัเจนให้การท าสญัญากับต่างประเทศทกุรายการต้องจ่ายช าระผ่านสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทฯ            
จึงมัน่ใจวา่ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นจะไมก่ระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ  

11. ความเสี่ยงจากการเข้าสู่ ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่  

การเปิดประมูลใบอนญุาตประกอบธุรกิจโทรทศัน์ระบบดิจิตอลในปี 2556 ส่งผลให้ธุรกิจสถานีโทรทศัน์เกิดการ
แข่งขนัที่รุนแรงขึน้เนื่องจากมีสถานีโทรทศัน์หลกัเพิ่ม 25 ช่อง จาก 6 ช่องสถานีระบบอนาล็อกเดิม การเพิ่มขึน้ของช่องทีวี
สง่ผลให้แตล่ะช่องตา่งแขง่ขนักนัเพื่อเรียกกระแสความนิยม รวมถึง Eyeball จากผู้ชมรายการ เพราะการที่มีผู้ชมรายการเพิ่ม
เทา่กบัช่องมีรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาเพิ่ม ซึง่กลยทุธ์ในการเพิ่มขึน้ผู้ชมของแตล่ะช่องคือ การจดัหา หรือการผลติรายการ ทัง้
ประเภท ซีรีส์ ละคร ขา่ว และรายการอื่นๆ ให้ทนัต่อกระแสนิยม หรือท าให้เป็นกระแสนิยม แต่เนื่องจากการผลิตรายการ ซีรีส์ 
ละคร ต้องใช้เงินลงทนุสงู ดงันัน้ช่องทีวีหลายช่องจึงเลือกจดัหารายการส าเร็จรูปออกอากาศแทนการผลิตเอง เช่น การซือ้
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์จากบริษัทฯ หรือการซือ้ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์จากเจ้าของลขิสทิธ์ิในตา่งประเทศโดยตรง เป็นต้น  

แม้ว่าปัจจุบนับริษัทท่ีท าธุรกิจซือ้และน าเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เพื่อจ าหน่ายให้กับสื่อประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับ
บริษัทฯ มีจ านวนจ ากดั แตจ่ากการที่ช่องทีวีเลือกกลยทุธ์ในการจดัหารายการส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการเพิ่มความนิยมจากผู้ชม
นัน้ จึงมีความเสี่ยงที่จะมีผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ รายใหม่เกิดขึน้ และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นอย่างดี จึงได้มีการก าหนด
แนวทางที่จะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ลกูค้าผ่านการรับผิดชอบต่อคณุภาพและการให้บริการ และเจ้าของลิขสิทธ์ิผ่าน
การจ่ายช าระคา่ธรรมเนียมด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ตกลงตามสญัญาอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี ้
จากการด าเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมี ข้อขัดแย้งกับกลุ่มลูกค้าและเจ้าของสิทธ์ิ  ดังนัน้  บริษัทฯ  
จึงมัน่ใจวา่ความเสีย่งดงักลา่วจึงไมน่า่จะกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

12. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดในการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา 

การประกอบธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนัน้ อยู่ภายใต้
พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยภายใต้พระราชบญัญัตินีผู้้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จะต้องมีคณุสมบตัิและปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในด้าน
ตา่งๆ อาทิเช่น เวลาในการให้บริการเวลาโฆษณาและประชาสมัพนัธ์จะต้องไมเ่กินชัว่โมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณา
ตลอดทัง้วนัเฉลีย่แล้วต้องไมเ่กินชัว่โมงละ 5 นาที สดัสว่นรายการและผงัรายการ การบนัทึกรายการที่ออกอากาศไปแล้ว และ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาบนัทกึรายการ กสทช. มีอ านาจก าหนดได้ เป็นต้น  

ด้วยข้อจ ากดัดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีข้อจ ากดัในการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา โดยไม่สามารถ
ให้บริการได้มากกวา่ 120 นาที ตอ่วนั และหาก กสทช. มีการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงพระราชบญัญตัิดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนินธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในอนาคตได้  

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงจากข้อจ ากัดในการให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา แต่เนื่ องจากข้อจ ากัดดงักล่าว 
เป็นข้อจ ากดัตามหลกัเกณฑ์ของ กสทช. ซึง่ผู้ประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ได้รับผลกระทบทกุราย จึง
ไมส่ามารถป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วได้ 
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3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ  

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทท่ีก่อตัง้ขึน้โดยคณุจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ คุณพิมพ์อมุา จกัราจุฑาธิบดิ์ และ
ครอบครัวสธีุสถาพร (ครอบครัวคุณจักรพงษ์) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการและ
จ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ และ ณ ปัจจุบนัคุณจกัรพงษ์และคณุพิมพ์อมุา จกัราจุฑาธิบดิ์เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 ถือหุ้นรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 61.54 ของทนุช าระแล้ว รวมถึงด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ อีกทัง้คณุจกัรพงษ์ 
จกัราจฑุาธิบดิ์ และคณุพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์ ยงัด ารงต าแหนง่เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสาย
งานบริหารซึง่ถือเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดงักล่าวในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยได้ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลกัเป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมถึงอ านาจอนมุตัแิละการจดัการของฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน เพื่อมิให้เกิดการพึง่พิงผู้บริหารทา่นใดทา่นหนึง่ อีก
ทัง้มีการสนบัสนนุให้พนกังานที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสพฒันา เช่น มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของสายงาน เพื่อมิให้เกิดการพึง่พิงพนกังานคนใดคนหนึง่ 

2. ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันก าหนด  

จากการท่ีลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ จ าหนา่ย เป็นลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ส าเร็จรูปท่ีผา่นขัน้ตอนการตดัต่อ แปล พากย์
เสียงและ Synchronization ให้สมบรูณ์ก่อนสง่มอบใช้ระยะเวลาแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความยาก ความซบัซ้อนของบท และ
ความพร้อมของห้องพากย์และทีมพากย์ ทัง้นี ้ในอดีตบริษัทฯ เคยประสบปัญหาไม่สามารถสง่มอบงานให้กบัลกูค้าภายใน
ก าหนดเวลาที่ตกลงตามสัญญาได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ไม่มีห้องพากย์ของตนเอง จึงต้องเช่าห้องพากย์จาก  
ผู้ให้บริการภายนอก ซึง่มีระยะเวลาจ ากดัในการใช้บริการห้องพากย์จึงท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถแปลและพากย์ตามก าหนดที่
ตกลงกบัลกูค้าได้ 

เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความเสีย่งจากการสง่มอบงานให้ลกูค้าไม่ทนัก าหนด บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและ
การควบคุมการตดัต่อ แปล การพากย์ และก าหนดการตรวจเช็คตารางการส่งมอบงานให้ลกูค้า และสร้างห้องพากย์ และ
ห้องควบคมุการตดัตอ่ของตนเอง เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่จะไมเ่กิดความเสีย่งดงักลา่วขึน้อีกในอนาคต 

3. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพืน้ที่อาคาร ส านักงาน  

พืน้ที่ส านกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบนัเป็นพืน้ที่ที่เช่าจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั คือ บริษัท เจเคเอ็น 
แลนด์มาร์ค จ ากดั ซึง่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ มีอายสุญัญา 3 ปี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการต่ออายสุญัญาเช่า หรือมีอตัราเช่า
และคา่บริการปรับตวัสงูขึน้เมื่อมกีารตอ่อายสุญัญา อาจจะสง่ผลตอ่สถานท่ีประกอบธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการของ บริษัทฯ 
ได้  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในประเด็นดงักล่าว อย่างไรก็ดีเนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับสิทธิการต่อสญัญาก่อน
จากผู้ให้เช่า และที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าอยา่งเคร่งครัดเช่นเดียวกบัการปฏิบตัิตอ่คูค้่ารายอื่นทัว่ไป จึงท าให้
เช่ือวา่จะได้รับการต่อสญัญาเช่าต่อไปในอนาคต และนอกจากนีเ้นื่องจากสญัญาเช่าดงักลา่วเป็นรายการระหว่างกนั ดงันัน้ 
อตัราค่าเช่าตลอดจนค่าบริการต่างๆ จะต้องมีความสมเหตุสมผล รวมถึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนการท ารายการ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมัน่ใจวา่ความเสีย่งในประเด็นดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่บริษัทฯ  
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3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

1. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มีอ านาจควบคุมการบริหาร  

ณ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ คุณจักรพงษ์ และคุณพิมพ์อุมา  จักรา
จุฑาธิบดิ์ โดยถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 61.54 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ นอกจากนี ้ทัง้ 2 ท่าน ยังเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุมและมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงก าหนดการตดัสินใจของบริษัทฯ ในทกุเร่ืองที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมถือหุ้น  ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื่นๆ ของบริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนกึถึงความเสีย่งดงักลา่ว จึงได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจอนมุตัิอยา่งชดัเจน รวมถึงมี
การก าหนดมาตรการการท ารายการที่เก่ียวโยงกับกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่มี
ความขดัแย้ง จะไมม่ีสทิธิในการอนมุตัิรายการนัน้ๆ อีกทัง้ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 
4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวฒุิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี ช่วยถ่วงดลุในการตดัสินใจ และถ่วงดุล
อ านาจในการบริหารงานของบริษัทฯ ด้วยโครงสร้างการจดัการที่ชดัเจนและโปรงใส บริษัทฯ จึงมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื่น 
และผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัท 
ทรัพย์สนิถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของและใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีมลูคา่สทุธิ เทา่กบั 49.07 ล้านบาท โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

รายการ กรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. Computer & Software บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 4.34 ไมม่ี 

2. อปุกรณ์ส านกังาน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 17.58 ไมม่ี 

3. เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 0.52 ไมม่ี 

4. ยานพาหนะ1   บริษัทฯ 17.32 ไมม่ี 

5. เคร่ืองตกแตง่ส านกังาน บริษัทฯ 4.56 ไมม่ี 

6. อปุกรณ์ผลติรายการ บริษัทฯ 4.75 ไมม่ี 

7. งานระหวา่งก่อสร้าง บริษัทฯ ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุ: 1   ยานพานะ มีลกัษณะเป็นสญัญาเชา่ซือ้ ซึง่ถกูบนัทกึเป็นหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้รวมเทา่กบั 11.72 ล้านบาท  
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4.2 รายละเอียดสัญญาเช่า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสญัญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการ ดงันี ้

รายการ การใช้งาน ผู้ให้เช่า 
ระยะเวลาของ

สัญญา 

อัตราคาเช่าต่อเดอืน 

)บาท(  

ค่าส่วนกลาง 

)บาท(  
ภาระผูกพัน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากดั (มหาชน)  คา่เช่าส านกังาน 
บริษัท เจเคเอ็น               
แลนด์มาร์ค จ ากดั 

1 มกราคม 2559 – 
31 ธนัวาคม 2561 

400,000.00 3000000.00 เงินประกนั 831,600.00 บาท 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากดั (มหาชน)  คา่เช่าส านกังาน 
บริษัท เจเคเอ็น             
แลนด์มาร์ค จ ากดั 

1 สงิหาคม 2560 -  

31 กรกฏาคม 
2563 

870200.00 600386.00 เงินประกนั 174,000.00 บาท 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากดั (มหาชน)  คา่เช่าส านกังาน 
บริษัท เจเคเอ็น            
แลนด์มาร์ค จ ากดั 

1 มิถนุายน 2561 - 
31 กรกฏาคม 

2563 
1790259.20 1240137.00 เงินประกนั 606,720.68 บาท 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จ ากดั (มหาชน)  คา่เช่าคลงัสนิค้า 
บริษัท เจเคเอ็น            
แลนด์มาร์ค จ ากดั 

1 กนัยายน 2559 - 
31 สงิหาคม 2562 

140400.00 - เงินประกนั 14,400.00 บาท 
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4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเทา่กบั 1,181.01 ล้านบาท รายละเอียดดงันี ้

รายการ กรรมสิทธ์ิ ระยะเวลา มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 1 - 5 ปี 1,181.01 ไมม่ี 

สรุปสาระส าคญัของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ ซึง่เป็นสนิทรัพย์หลกัในการด าเนินงาน ดงันี ้

1. ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์สว่นใหญ่เป็นสทิธ์ิท่ีได้มาจากผู้จ าหนา่ยหรือตวัแทนจ าหน่ายสิทธ์ิคอนเทนต์ต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 - 5 ปี ซึ่งสามารถจ าแนกสดัสว่นตาม
อายสุญัญาได้ดงันี ้

 

 
2. ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ ได้รับมา มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมถึงสิทธ์ิคอนเทนต์ท่ีได้รับ ระยะเวลา มูลค่าของสญัญา พืน้ท่ีท่ีอนุญาตให้จ าหน่าย 

รายละเอียดคอนเทนต์ในสญัญา รูปแบบการเผยแพร่สทิธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงเง่ือนไขการช าระเงิน ขึน้อยูก่บัรายละเอียดตามท่ีตกลงกนัระหวา่งผู้ขายและบริษัทฯ 

 

 

 

อายุของลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ สัดส่วน (ร้อยละ) ของคอนเทนต์ทัง้หมด 

น้อยกวา่เทา่กบั 3 ปี 87.62 

มากกวา่ 3 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 8.24 

มากกวา่ 5 ปี 4.14 
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3. ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ที่บริษัทฯ มีอยูน่ัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้

ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

1. เจเคเอ็น ออริจินอล )JKN Original) 24.04 

2. เอเชียน แฟนตาซี )Asian Fantasy) 928.19 

3. ฮอลลวีดู ฮิต )Hollywood Hit) 139.97 

4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค )I-Magic The Project) 58.34 

5. คิดส์ อินสไปร์ )Kids Inspred) 25.65 

6. มิวสคิ สตาร์ พาเหรด )Music Star Parade) 0.85 

7. นิวส ์(News) 1.54 

8. ซุปเปอร์โชว์และซีซัน่นอลไฮไลท์ )Super Show & Seasonal Highlight)  2.43 

รวม 1,181.01 
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4.4 สัญญาที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2561 บริษัทฯ มีสญัญาที่ส าคญัในการด าเนนิธุรกิจ รายละเอียดดงันี ้

1. CNBC Agreement 
คูส่ญัญา : Business News (Asia) LLP trading as CNBC Asia Pacific (CNBC) 
ประเทศของคูส่ญัญา : สงิคโปร์ 
เง่ือนไขการยกเลกิสญัญา : คู่สญัญาทัง้ 2 ฝ่ายสามารถยกเลิกสญัญาได้ทันที โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

คู่สัญญาอีกฝ่าย หากเกิดกรณีที่เข้าข่ายตามที่ระบุในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะดงันี ้
1. สทิธ์ิในการบอกเลกิโดย CNBC มีสาระส าคญัดงันี ้

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการหรือให้บริการตามสิทธ์ิท่ีได้รับ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น 

- ในกรณีที่บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับอนญุาตจาก
ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการหรือให้บริการตามสิทธ์ิท่ีได้รับ เช่น ใบอนุญาต
ประกอบช่องสถานีโทรทศัน์ผา่นระบบดาวเทียมส าหรับช่อง CNBC Thailand 

- ไมช่ าระเงินจ านวนใดๆ แก่ CNBC ตามข้อก าหนดที่ระบใุนสญัญา  
2. สทิธ์ิในการบอกเลกิโดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีสาระส าคญัดงันี ้

- ในกรณีที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ถกูศาลตดัสนิให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
- ในกรณีที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่อยู่ในสถานะปรับปรุงโครงสร้างกิจการ หรือถกู

ยื่นค าร้องให้มีสถานะล้มละลาย และไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายใน  
30 วนั 

เง่ือนไขการตอ่สญัญา : ไมม่ีระบใุนสญัญา   
สาระส าคญัของสญัญา : บริษัทฯ ได้รับสิทธ์ิจาก CNBC ใน 2 รูปแบบเพื่อใช้ส าหรับด าเนินการในประเทศไทย 

โดยแบง่ตามระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้
1. ระยะที ่1 ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570  

โดยบริษัทฯ จะได้รับสิทธ์ิในรูปแบบ “Branded Block” ซึ่งเป็นสิทธ์ิในการ
ออกอากาศคอนเทนต์ของ CNBC ในรูปแบบภาษาไทย โดยสามารถเผยแพร่ได้ใน
ช่องทางสถานีโทรทศัน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม ระบบทีวีดิจิตอล ระบบฟรีทีวี 
และระบบผา่นอินเตอร์เน็ต 

2. ระยะที่ 2 ภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมสทิธ์ิประเภท Branded Block 
บริษัทฯ จะได้รับสิทธ์ิในรูปแบบ “CNBC Thailand Channel” ซึ่งเป็นสิทธ์ิในการ
ผลติและออกอากาศรายการโทรทศัน์ตามรูปแบบของ CNBC ในรูปแบบภาษาไทย 
โดยออกอากาศทางช่อง CNBC Thailand 

ระยะเวลาของสญัญา : 10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570 
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4.5 ใบรับรอง  /ใบอ ด้ไ ฯทัษบรบ่ัทต ญ นุรับ  

ณ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีใบรับรอง และใบอนุญาต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ และจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

สถาบัน  /หน่วยงาน 
/บุคคลที่ให้การ

รับรอง 

ชื่อใบรับรอง / ใบอนุญาต  / 
การขึน้ทะเบียน 

ขอบเขต 
ระยะเวลาที่ 
ได้รับสิทธ์ิ  

ส านักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระ
ฉายาลกัษณ์ และภาพพระราชกรณีย
กิจ 1/ 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายา
ลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ ไปจัดท า
สารคดีชุด My Queen – พระราชินีของเรา 
ความยาว 120 นาทีเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดาวเทียม
ช่องสญัญาณ  

ตัง้แต ่7 ตลุาคม 
2557 เป็นต้นไป 

เนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก 
(National 
Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใช้ตรา National 
Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน
ผลิตภณัฑ์สารคดีชุด My Queen – พระราชินี
ของเรา 

ตัง้แต ่20 สิงหาคม 
2557 เป็นต้นไป 

ส านักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระ
ฉายาลกัษณ์ และภาพพระราชกรณีย
กิจ 2/ 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ พระฉายา
ลกัษณ์ พระฉายาลักษณ์ท่ีฉายกบัสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ภาพถ่ายฝีพระ
หัตถ์ ภาพและวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ไปจดัท าสารคดี
ชุด King Bhumibol of Thailand: The 
People’s King – ในหลวงในดวงใจ ความยาว 
60 นาที 

ตัง้แต ่5 พฤศจิกายน 
2557 เป็นต้นไป 

ส านักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานแผ่นซีดีพระฉายาลกัษณ์ 
ภ า พ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ  แ ล ะ
พระราชทานพระราชานญุาต3/ 

พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราช
กรณียกิจ และพระราชทานพระราชานุญาตท า
ส าเนาวีดิทัศน์ พระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจด้านต่างๆ ไปจัดท าสารคดี ชุด“My 
Princess – สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ เจ้า
ฟ้าประชาชน” 

ตัง้แต ่27 มกราคม 
2558 เป็นต้นไป 

เนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก 
(National 
Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใช้ตรา National 
Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน
ผลิตภณัฑ์สารคดีชุด My Princess – สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ เจ้าฟ้าประชาชน 

ตัง้แต ่10 
พฤศจิกายน 2557 

เป็นต้นไป 

คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
)กสทช.( 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ )กิจการท่ี
ไมใ่ช้คลื่นความถ่ี( ท่ีไมม่ีโครงข่ายเป็น
ข อ ง ตั ว เ อ ง  ช่ อ ง ร า ย ก า ร JKN 
DRAMAX 4/ 

ใช้ในการด าเนินธุรกิจให้บริการสถานีโทรทศัน์ 11 กรกฎาคม 2560 – 
10 กรกฎาคม 2562 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่58 
 

สถาบัน  /หน่วยงาน 
/บุคคลที่ให้การ

รับรอง 

ชื่อใบรับรอง / ใบอนุญาต  / 
การขึน้ทะเบียน 

ขอบเขต 
ระยะเวลาที่ 
ได้รับสิทธ์ิ  

ท่านผู้ หญิงทัศนาวลัย 
ศรสงคราม 

จดหมายพระร าชทานพระบรม 
ราชานญุาต 5/ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาต เ ชิญ            
พระบรมฉายาลักษณ์ จากหนังสือ “เจ้านาย
เล็ก ๆ  – ยุวกษัตริย์” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อประกอบการจดัท า
สารคดีเฉลิมพระเกียรติดชุด “King’s Mom : 
พระมารดาสองแผน่ดิน” 

30 กนัยายน 2559 
เป็นต้นไป 

เนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก
(National 
Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใช้ตรา National 
Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน
ผลิตภัณฑ์สารคดีชุด King’s Mom :            
พระมารดาสองแผน่ดิน 

ตัง้แต่ 
23 กมุภาพนัธ์ 2559 

เป็นต้นไป 
เนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก 
(National 
Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใช้ตรา National 
Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน
ผลิตภณัฑ์สารคดีชดุ Siddahartha  

ตัง้แต่ 
23 กมุภาพนัธ์ 2559 

เป็นต้นไป 
ส านักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระ
ฉายาลกัษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ 
และส าเนาวีดีทศัน์ระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 6/ 

พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราช
กรณียกิจ และส าเนาวีดีทศัน์พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช ไปจดัท าสารคดี ชุด“My King – 
ในหลวงของเรา ... ความสุข ความทรงจ า 
นิรันดร” 

ตัง้แต ่27 มกราคม 
2558 เป็นต้นไป 

National 
Broadcasting 
Company Universal 
(NBC) 

License and Corporation 
Agreement 

อนญุาตให้ผลิตรายการเก่ียวกบัข่าวธุรกิจและ
การลงทนุภายใต้แบรนด์ CNBC 

2559 - 2569 

หมายเหต ุ 1/ สารคดีชดุ My Queen – พระราชินีของเรา เป็นสารคดีท่ีจดัท าเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพ่ือ
เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ตามท่ีก าหนด และบริษัทฯ ยงัได้รับพระราชทานพระราชานญุาตจดัท าเป็นหนงัสือประกอบดีวีดีสารคดีร่วมกับ 
เนชัน่แนลจีโอกราฟฟิก สหรัฐอเมริกา โดยสามารถผลติและจ าหน่ายได้ในปริมาณที่ก าหนด 

 2/ สารคดีชดุ The People’s King – ในหลวงในดวงใจ เป็นสารคดีท่ีจดัท าเพ่ือมอบแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และจ าหน่าย โดยรายได้ส่วน
หนึง่ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายโดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั โดยสามารถผลติและจ าหน่ายได้ในปริมาณที่ก าหนด 

 3/ สารคดีชดุ My Princess – สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ เจ้าหญิงของเรา เป็นสารคดีท่ีมีความยาว 120 นาที โดยน าพระราชประวตัิและ
พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ จากสถานีโทรทศัน์ช่อง 3, 5 และ 7 พร้อมทัง้เชิญตราสญัลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และลงพิมพ์ในหนงัสือบทความพิเศษ โดยน า
เนือ้หาของสารคดีดงักลา่วจดัพิมพ์เป็นหนงัสือ และจดัท าเป็นแผ่นดีวีดี ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ National Geographic โดยสามารถ
ผลติและจ าหน่ายได้ในปริมาณที่ก าหนด 

 4/ ใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ฯ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึง่การได้รับอนญุาตครัง้แรกจะมีอายุ 1 ปี หากปฏิบัติตามกฎและข้อบังคบัครบถ้วน  
การต่ออายุครัง้ต่อไปจะได้รับ อนญุาตเป็น 2 ปี และ 5 ปี ตามล าดบั ซึง่ปัจจุบนับริษัทย่อยได้รับการต่ออายุครัง้ท่ี 1 ได้รับอนญุาตเป็น

ระยะเวลา 2 ปี 
 5/ สารคดีชดุ “King’s Mom : พระมารดาสองแผ่นดนิ” เป็นสารคดีท่ีจดัท าเพ่ือเฉลมิพระเกียรตเิพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 

7 สถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องสญัญา PSI Channel และ JKN Dramax ในเดือนพฤศจิกายน 2560 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)  สว่นที ่1 หน้าที ่59 
 

 6/ สารคดีชุด “My King : ในหลวงของเรา  ...ความสขุ ความทรงจ า นิรันดร ” เป็นสารคดีเพ่ือเผยแพร่พระราชประวตัิพระราชกรณียกิจ และ
ร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โดยจดัท าเป็นดีวีดีสารคดีส าหรับมอบแก่หน่วยงานกับ
สถาบนัศกึษาตา่งๆ และจ าหน่าย โดยรายได้หลงัหกัคา่ใช้จ่ายสมทบทนุศริิราชมลูนิธิ โดยสามารถผลติและจ าหน่ายได้ในปริมาณที่ก าหนด 

 
4.6 การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      
)"ตลาดหลกัทรัพย์ฯ"( ดงันัน้ การตดัสนิใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทนุในธุรกิจตา่งๆ นอกจากบริษัทฯ จะค านึงถึงผลตอบแทน
ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่นที่จะได้รับจากการลงทนุในธุรกิจดงักลา่วแล้ว การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ )"ส านกังาน ก.ล.ต."( ก็เป็นอีก
ปัจจยัที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั ด้วยตระหนกัวา่เป็นการควบคมุและกลไกที่จะน าไปสู่การก ากบัดแูลกิจการท่ีไปลงทนุรวมถึง
การมีระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคุมดแูลการ
จัดการและรับผิดชอบการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนัน้ได้อย่าง
สมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทัง้ สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ได้ มาตรการในการก ากบัดแูลกิจการดงักลา่วนีจ้ะเพิ่มมลูค่าและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มี
สว่นได้เสยีของบริษัทฯ วา่ธุรกิจที่บริษัท เข้าลงทนุนัน้จะด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทฯ 
ดงักลา่วฉบบันี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทัง้
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รายละเอียดมีดงันี ้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทเห็นว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาสดัส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงิ นของบริษัทฯ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทนุในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทนุดงักลา่วนัน้ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น )แล้วแต่กรณี( และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ ตวัแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญั และก ากบัดแูลการด าเนินงานของ
บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมดงักลา่ว 
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5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของสดัส่วนของผู้ ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ : JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 
ช่ือยอ่ : JKN 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : 1) ให้บริการและจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสือ่ทัง้ในและ 

   ต่างประเทศ เช่น สื่อโทรทศัน์ทกุระบบ สื่อออนไลน์ (Video On Demand 
หรือ VOD) และผู้ ประกอบการธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ( Home 
Entertainment) เป็นต้น รวมถึงการเป็นตวัแทนการจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอน
เทนต์ไปยงัตา่งประเทศ 

2)  ให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง
สถานีโทรทศัน์ทัง้ผา่นดาวเทียมและระบบดิจิตอล 

  3)  จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ที่ 1 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000303 
Website บริษัท : http://www.jknglobal.com 
โทรศพัท์ : (66) 2482 2273-4 
โทรสาร : (66) 2482 2275 
ทนุจดทะเบียน  :  324,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
มลูคา่ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ  :  0.50 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว  :  270,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
 

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จ ากดั  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556143985   
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ช่องรายการ “JKN 

Dramax” และให้บริการเวลาโฆษณา  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ที่ 1 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 
โทรศพัท์ : (66) 2482 2273-4 
โทรสาร : (66) 2482 2275 
ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท  
มลูคา่ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ  :  100 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว  :  100,000,000 บาท  
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ :  99.99% 
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ชื่อบริษัท  : บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากัด  

เลขทะเบียนบริษัท : 0735557003294   
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเก่ียวกบัเศรษฐกิจภายใต้ช่ือ JKN-CNBC ซึ่งจะเร่ิม

ออกอากาศประมาณเดือนมิถนุายน 2562 ผ่านทางสถานีโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล 
และสือ่ออนไลน์ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ที่ 1 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท์ : (66) 2482 2273-4 
โทรสาร : (66) 2482 2275 
ทนุจดทะเบียน  :  1,000,000 บาท  
มลูคา่ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ  :  100 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว  :  1,000,000 บาท  
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ :  99.98% 

 
ชื่อบริษัท  : บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จ ากัด  

เลขทะเบียนบริษัท : 0735557001364   
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยเวลาโฆษณาของสถานโีทรทศัน์ในระบบดาวเทียม ช่อง “JKN 

Dramax” รายการข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจ ภายใต้ช่ือ JKN-CNBC และสถานีช่อง
อื่นๆ ภายใต้สทิธิในการจ าหนา่ยของกลุม่บริษัท 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ที่ 1 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท์ : (66) 2482 2273-4 
โทรสาร : (66) 2482 2275 
ทนุจดทะเบียน  :  1,000,000 บาท  
มลูคา่ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ :  100 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว :  1,000,000 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ :  99.98%  
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ชื่อบริษัท  : บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จ ากัด  

เลขทะเบียนบริษัท : 0735557001925   
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อยูร่ะหวา่งการศกึษาธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล/ นิติบคุคล 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ที่ 1 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 
โทรศพัท์ : (66) 2482 2273-4 
โทรสาร : (66) 2482 2275 
ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท  
มลูคา่ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ :  100 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว :  100,000,000 บาท 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ :  99.98% 
 
ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 
  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  เลขที ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท์ : (66) 2009 9000 
  โทรสาร :  (66) 2009 9991 
  SET Contact center : (66) 2009 9999 
   
ผู้สอบบญัชี : บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  ชัน้ 33 เลครัชดา ออฟฟิช คอมเพลก็ซ์  
  เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 
  โทรศพัท์ :  (66) 2264 0777 
  โทรสาร : (66) 2264 0789-90 
   
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
  ชัน้ 23 ยนูิต C และ F อาคารเกษรทาวเวอร์ เลขท่ี 127 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี 
  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท์ : (66) 2838 1771 
  โทรสาร : (66) 2838 1795 
 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น  

 - ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ช่ือหลกัทรัพย์  : JKN  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั(มหาชน) 
ตลาด   : mai 
กลุม่อตุสาหกรรม  : บริการ 
วนัท่ีเข้าซือ้ขายในวนัแรก : 30 พฤศจิกายน 2560 
ทนุจดทะเบียน  : 324,000,000 บาท หุ้นสามญัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 270,000,000 บาท หุ้นสามญัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
สทิธิออกเสยีง  : 1 : 1 
 

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2560 – 2561 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 270,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูค่า

หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ปี 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561  เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 108,000,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (JKN - 
W1) โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุ
ประการ ท าให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 324,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั 648,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 
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7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 มดีงันี ้ 

ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 กลุม่ครอบครัว จกัราจฑุาธิบดิ ์ 378,094,900       70.02  
  1.1  นายจกัรพงษ์   จกัราจฑุาธิบดิ์ 291,094,900 

 
53.91  

  1.2  MEDIA KING CAPITAL LTD1/ 68,000,000    12.59  
  1.3  นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ ์ 19,000,000     3.52  
2 นายแพทย์เฉลมิ  หาญพาณิชย์  26,000,000          4.82  
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 16,279,169          3.01  
4 นายศรัณย์ ศรัณย์เวชกลุ 10,487,200         1.94  
5 นายประยงค์ วนชิสวุรรณ 10,000,000          1.85  
6 นางสาวชนม์นิภา ล าโกน 3,240,000          0.60  
7 นายธนะสนิ พิพฒัน์กิตติกลุ 3,132,500          0.58  
8 นายองอาจ วรวิทย์ลขิิต 2,330,000          0.43  

9 
บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) 
โดยบมจ.หลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 1,613,400          0.30  

10 นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ ์ 1,550,000          0.29  
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ   87,272,831        16.16  

รวม 540,000,000 
 

100.00 

หมายเหตุ 1/ MEDIA KING CAPITAL LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายจกัรพงษ์  
จักราจุฑาธิบดิ์  เป็นผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว  และเข้าถือหุ้ นของบริษัทฯ  
เม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2558 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) จ านวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้น ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงันี ้

ช่ือใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเคเอ็น              
โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 108,000,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิ : ไมเ่กิน 108,000,000 หุ้น 
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วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : 11 พฤษภาคม 2561 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ : 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2561 จนถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2563) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 

วนัท่ีเร่ิมซือ้ขายในตาดหลกัทรัพย์ mai : วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดเป็นจ านวน 4 ครัง้ ดงันี ้
ครัง้ที่ 1 วนัที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากวนัดงักล่าวตรงกับ

วนัหยดุท าการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า คือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

ครัง้ที่ 2 วนัที่ 15 มิถนุายน 2562 แต่เนื่องจากวนัดงักลา่วตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า คือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 

ครัง้ที่ 3 วนัที่ 15 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากวนัดงักล่าวตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า คือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 

ครัง้ที่ 4 ซึง่จะเป็นครัง้สดุท้าย วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 (“วนัก าหนด
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”) 

  ในกรณีที่วนัก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัท าการของบริษัท ให้เลื่อน
วนัก าหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้เป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดใช้
สทิธิดงักลา่ว 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ  : 15.00 บาท ต่อหุ้ น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไมม่ีผู้ใช้สทิธิดงักลา่ว 

7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้

หุ้นกู้  (Bond) 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดงักลา่ว จากเดิมไมเ่กิน 800 ล้านบาท เป็นไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดงักลา่ว จากเดิมไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท เป็นไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
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หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

สัญลักษณ์
หุ้นกู้ 

วันที่ 
ออกหุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ วันออกหุ้นกู้ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ 31 ธ.ค. 61 
(ล้านบาท) 

อายุ 
หุ้นกู้ 

วันครบ
ก าหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ประเภท 
ของการ 
เสนอขาย* 

การจัด 
อันดับ 
ความ

น่าเชื่อถือ 
ณ 

31 ธ.ค. 61 
JKN207A  20  ก.ค. 2561 400 400 2 ปี 20 ก.ค. 2563 6.50% PP 

(II & HNW) 
ไมไ่ด้ 

จดัอนัดบั 
JKN20NA  15 พ.ย. 2561 500 500 1 ปี 

11 
เดือน 
28 วนั 

12 พ.ย. 2563 6.50% PP 
(II & HNW) 

ไมไ่ด้ 
จดัอนัดบั 

รวม 900 900  

หมายเหต ุ * PP (II & HNW) คือ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่  

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี จากงบเฉพาะ
กิจการ ไมร่วมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง และภายหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไข
นโยบายการจ่ ายเ งินปันผลเป็นครั ง้คราว  เพื่ อใ ห้ เ ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุร กิจของบริษัทฯ ในอนาคต  
ความต้องการใช้เงินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่เกิน
ก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้
คราวเมื่อเห็นว่า  บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุม  
คราวตอ่ไปโดยข้อมลูก าไรสทุธิและการจ่ายปันผลย้อนหลงัมี ดงันี ้

ปี 2558 2559 2560 25611/ 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)2/  0.35 0.41 0.45 0.42 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) - - - 0.17 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ3/ (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 41.23 
หมายเหต ุ 1/ น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 2/ ก าไรสทุธิตอ่หุ้นปี 2558 –2560 ค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

ด้วยจ านวนถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 3/ เป็นก าไรสทุธิที่ใช้ในการค านวณเพ่ือจา่ยเงินปันผลตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 
 (ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง และภายหลงัหัก                 

เงินส ารองตา่งๆ) 

http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=6080e5fb-6e85-e811-a2e6-b13b0d9b096c
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=3f32fc0e-f4e3-e811-a2eb-8f4741d67deb
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนัน้ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน รวมทัง้สภาพคลอ่งของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ 
เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ช่ือหลกัทรัพย์  : JKN  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั(มหาชน) 
ตลาด   : mai 
กลุม่อตุสาหกรรม  : บริการ 
วนัท่ีเข้าซือ้ขายในวนัแรก : 30 พฤศจิกายน 2560 
ทนุจดทะเบียน  : 324,000,000 บาท หุ้นสามญัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 270,000,000 บาท หุ้นสามญัมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
สทิธิออกเสยีง  : 1 : 1 
 

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2560 – 2561 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 270,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูค่า

หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ปี 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561  เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 108,000,000 หุ้น 
มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (JKN - 
W1) โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุ
ประการ ท าให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 324,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั 648,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่65 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 มดีงันี ้ 

ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 กลุม่ครอบครัว จกัราจฑุาธิบดิ ์ 378,094,900       70.02  
  1.1  นายจกัรพงษ์   จกัราจฑุาธิบดิ์ 291,094,900 

 
53.91  

  1.2  MEDIA KING CAPITAL LTD1/ 68,000,000    12.59  
  1.3  นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ ์ 19,000,000     3.52  
2 นายแพทย์เฉลมิ  หาญพาณิชย์  26,000,000          4.82  
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 16,279,169          3.01  
4 นายศรัณย์ ศรัณย์เวชกลุ 10,487,200         1.94  
5 นายประยงค์ วนชิสวุรรณ 10,000,000          1.85  
6 นางสาวชนม์นิภา ล าโกน 3,240,000          0.60  
7 นายธนะสนิ พิพฒัน์กิตติกลุ 3,132,500          0.58  
8 นายองอาจ วรวิทย์ลขิิต 2,330,000          0.43  

9 
บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) 
โดยบมจ.หลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 1,613,400          0.30  

10 นายเชษฐ เชษฐโชติศกัดิ ์ 1,550,000          0.29  
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ   87,272,831        16.16  

รวม 540,000,000 
 

100.00 

หมายเหตุ 1/ MEDIA KING CAPITAL LTD. เป็นบริษัทจดทะเบียนจดัตัง้ที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายจกัรพงษ์  
จักราจุฑาธิบดิ์  เป็นผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และเป็นผู้ มีอ านาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว  และเข้าถือหุ้ นของบริษัทฯ  
เม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2558 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) จ านวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่นหุ้นสามญั 5 หุ้น ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงันี ้

ช่ือใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเคเอ็น              
โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (JKN-W1) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 108,000,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิ : ไมเ่กิน 108,000,000 หุ้น 
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วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : 11 พฤษภาคม 2561 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิฯ : 2 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2561 จนถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2563) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 

วนัท่ีเร่ิมซือ้ขายในตาดหลกัทรัพย์ mai : วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดเป็นจ านวน 4 ครัง้ ดงันี ้
ครัง้ที่ 1 วนัที่ 15 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากวนัดงักล่าวตรงกับ

วนัหยดุท าการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า คือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

ครัง้ที่ 2 วนัที่ 15 มิถนุายน 2562 แต่เนื่องจากวนัดงักลา่วตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า คือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 

ครัง้ที่ 3 วนัที่ 15 ธันวาคม 2562 แต่เนื่องจากวนัดงักล่าวตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเลื่อนเป็นวนั
ท าการก่อนหน้า คือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 

ครัง้ที่ 4 ซึง่จะเป็นครัง้สดุท้าย วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 (“วนัก าหนด
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”) 

  ในกรณีที่วนัก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัท าการของบริษัท ให้เลื่อน
วนัก าหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้เป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดใช้
สทิธิดงักลา่ว 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ  : 15.00 บาท ต่อหุ้ น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไมม่ีผู้ใช้สทิธิดงักลา่ว 

7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้

หุ้นกู้  (Bond) 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดงักลา่ว จากเดิมไมเ่กิน 800 ล้านบาท เป็นไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้มติดงักลา่ว จากเดิมไมเ่กิน 1,200 ล้านบาท เป็นไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
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หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

สัญลักษณ์
หุ้นกู้ 

วันที่ 
ออกหุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ วันออกหุ้นกู้ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ 31 ธ.ค. 61 
(ล้านบาท) 

อายุ 
หุ้นกู้ 

วันครบ
ก าหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อัตรา
ดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ประเภท 
ของการ 
เสนอขาย* 

การจัด 
อันดับ 
ความ

น่าเชื่อถือ 
ณ 

31 ธ.ค. 61 
JKN207A  20  ก.ค. 2561 400 400 2 ปี 20 ก.ค. 2563 6.50% PP 

(II & HNW) 
ไมไ่ด้ 

จดัอนัดบั 
JKN20NA  15 พ.ย. 2561 500 500 1 ปี 

11 
เดือน 
28 วนั 

12 พ.ย. 2563 6.50% PP 
(II & HNW) 

ไมไ่ด้ 
จดัอนัดบั 

รวม 900 900  

หมายเหต ุ * PP (II & HNW) คือ การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่  

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี จากงบเฉพาะ
กิจการ ไมร่วมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง และภายหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไข
นโยบายการจ่ ายเ งินปันผลเป็นครั ง้คราว  เพื่ อใ ห้ เ ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุร กิจของบริษัทฯ ในอนาคต  
ความต้องการใช้เงินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่เกิน
ก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้
คราวเมื่อเห็นว่า  บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุม  
คราวตอ่ไปโดยข้อมลูก าไรสทุธิและการจ่ายปันผลย้อนหลงัมี ดงันี ้

ปี 2558 2559 2560 25611/ 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)2/  0.35 0.41 0.45 0.42 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) - - - 0.17 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ3/ (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 41.23 
หมายเหต ุ 1/ น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 2/ ก าไรสทุธิตอ่หุ้นปี 2558 –2560 ค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

ด้วยจ านวนถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 3/ เป็นก าไรสทุธิที่ใช้ในการค านวณเพ่ือจา่ยเงินปันผลตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 
 (ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง และภายหลงัหัก                 

เงินส ารองตา่งๆ) 

http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=6080e5fb-6e85-e811-a2e6-b13b0d9b096c
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=3f32fc0e-f4e3-e811-a2eb-8f4741d67deb
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนัน้ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 
เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน รวมทัง้สภาพคลอ่งของบริษัทยอ่ยนัน้ๆ 
เป็นต้น 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 8 ทา่น และมีสถิติการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวน 
การประชุม 

จ านวน 
ที่เข้าร่วม 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ 6 6 

ประธานกรรมการบริษัท และ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายสรุชยั ชมภไูพสร กรรมการอิสระ  6 6 

กรรมการตรวจสอบ และ   

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

3. นายปรีชา บณุยกิดา กรรมการอิสระ  6 6 

กรรมการตรวจสอบ    

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ   

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

4. นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการอิสระ  6 6 

กรรมการตรวจสอบ และ    

กรรมการบริหารความเสี่ยง   

5. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์  กรรมการบริษัท   6 6 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

ประธานกรรมการบริหาร    

6. นางสาวพิมพ์อมุา  จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 6 6 

7. นางพิสมยั  ลิขิตอ านวย กรรมการบริษัท   6 6 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ    

กรรมการบริหาร   

8. นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ/1 กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 4 4 

หมายเหต ุ   /1 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการโดยแต่งตัง้กรรมการเข้า
ใหม ่2 ทา่น ได้แก่ นายชินภทัร วิสทุธ์ิแพทย์/2  และนางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ 

 /2 นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท อยูร่ะหวา่งการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
“นายจักรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ นางพิสมยั ลิขิตอ านวย กรรมการสองในสามคนนี ้           
ลงลายมือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท”  
หมายเหตุ :  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษั ท จาก                
นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบด์ิ ลงลายมือช่ือร่วมกบันางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ และประทบัตราส าคญัของบริษัท เป็น นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ หรือนางสาว
พิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบด์ิ หรือนางพิสมยั ลิขิตอ านวย รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษัทฯให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงั เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และมีหน้าที่ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกบัการห้ามจ่ายสนิบน หรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่  

2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และควรต้องเป็นการประชมุเต็มคณะ เว้นเสยีแต่
จะมีเหตจุ าเป็นซึง่ไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนยัส าคญั รายการที่มีนยัส าคญัควร
รวมถึง รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบส าคญัต่อบริ ษัทฯ รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคญั 
การขยายโครงการลงทนุ การพิจารณาและอนมุตัิเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหาร
การเงินและการบริหารความเสีย่งของกิจการบริษัทฯ เป็นต้น 

3. ด าเนินการให้บริษัทฯ น าระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ท าให้
สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

4. จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีให้มีความถกูต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในรอบบญัชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิวิสยัทศัน์ นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ โดย
ฝ่ายบริหาร 

6. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคมุก ากบัดแูล 
การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

7. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ
บริษัทฯ  

8. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และก ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคมุเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
เหมาะสม 

9. จดัให้มีและปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรและการปรับใช้นโยบายดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้อง
ทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

10. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และ
คณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ที่แตง่ตัง้ 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจ
ช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กบับริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

11. พิจารณาแต่งตัง้บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทัง้นี ้บุคคลผู้นัน้ต้องมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการและต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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12. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ในกรณีที่
ต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ
และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคราวถดัไป 

13. พิจารณาและอนมุตัิธุรกรรมการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการด าเนินการต่างๆ 
ที่จ าเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตา่งๆ  

14. พิจารณาและ/หรือ ให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ของ            
บริษัทฯ (หากมลูค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเง่ือนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง 
และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

15. ก ากบั ควบคมุ และป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 
16. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้มีสว่นได้เสีย บคุคลผู้มีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 
17. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง

ถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
18. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใด
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลกัเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก (Arm's Length) 

19. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการด าเนินการ
วา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ  

20. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่
เป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

21. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ  ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัทฯ เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมและไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

22. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้ บริหารดงักล่าวมีหน้าที่แจ้งให้
บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบงัคบั โดยต้องมีกรรมการมา

ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 
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2. ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และการ
วินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออก
เสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จดัขึน้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียก
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตัง้แต่ 2   คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
กรรมการบริษัท ในกรณีเช่นวา่นี ้ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

นอกจากนีใ้นแตล่ะปี จะต้องมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 1 ครัง้ โดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ
ด้วย 

4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลาและสถานที่ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้
ก าหนดสถานท่ีที่ประชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่มอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการ ไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นรีบดว่น เพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น 
หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้มีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมารชุดย่อยไว้ลว่งหน้าตลอด

ทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตัง้แตต้่นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชมุ โดยในปี 2562 มีก าหนดตารางการประชมุดงันี ้
 

ครัง้ที่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

1/2562 27 กมุภาพนัธ์ 2562 27 กมุภาพนัธ์ 2562 25 กมุภาพนัธ์ 2562 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

2/2562 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤศจิกายน 2562 

3/2562 9 สงิหาคม 2562 9 สงิหาคม 2562 9 สงิหาคม 2562   

4/2562 9 ตลุาคม 2562 13 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562   

5/2562 13 พฤศจิกายน 2562       
6/2562 11 ธนัวาคม 2562 

การจดัประชมุระหว่างกรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

      

7/2562 11 ธนัวาคม 2562       

หมายเหต ุ ตารางการประชมุอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  
1. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคณุสมบตัิที่เหมาะสมตอ่การปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  
2. สง่เสริมและก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่ โปร่งใส

และสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั รวมถึงจดัให้มีจ านวนครัง้ในการประชุมที่เพียงพอต่อการก ากบั
ดแูลติดตามผล สง่เสริมให้กรรมการได้มีการร่วมอภิปราย ตัง้ค าถามและแสดงความเห็นในประเด็นตา่งๆ ระหวา่งการประชมุ  

3. ดแูล ติดตามผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
4. สนับสนุนให้ผู้ บริหารและพนักงานบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส                           

มีประสิทธิภาพสงูสดุภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานก ากบัดูแล  เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายและแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสง่เสริมให้มีการพฒันาทกัษะและความช านาญอยา่งตอ่เนื่อง  

 
8.2 คณะผู้บริหาร  

(ตามค านิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ท่ี
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม))  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ/์1  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ 

2. นางพิสมยั  ลิขิตอ านวย/2 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

3. นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์  รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร 

4. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ  รองกรรมการผู้จดัการสายงานขาย 

5. นายธีรภทัร์ เพ็ชรโปรี/3 รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี 

6. นายบรรพต  ชวาลกร/4 รองกรรมการผู้จดัการสายงานการลงทนุ 

7. นายสมบตัิ กิตติบนัเทิงกลุ/5 รองกรรมการผู้จดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. นางสาวสธุานชุ  สธีุรวฒันานนท์/6 รองกรรมการผู้จดัการสายงานคอนเทนต์ 

9. นายปิยลกัษณ์ รักประทานพร/7 รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาด 

หมายเหต:ุ * ผู้บริหาร หมายความวา่ ผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ด ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารรายท่ีสี่ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้ จัดการฝ่ ายขึน้ไปหรือ
เทียบเท่า ทัง้นี ้รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 /1   ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 จากเดิมต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการ (รักษาการ) เป็นให้ด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 /2   ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ให้ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 /3   ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ให้ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและ
บญัชี โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 /4   ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ให้ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบติัการ 
โดยเร่ิมด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2561 ให้เปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จดัการสายงานการลงทนุ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 /5   ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ให้ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเร่ิมด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 /6 ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ให้ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ 
โดยเร่ิมด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

 /7   ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ให้ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 
โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ปัจจบุนัลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่74 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
1. ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ และแผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท 
2. ก ากบัดแูล บริหาร จดัการ และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสยัทัศน์และพนัธกิจที่คณะกรรมการก าหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
งบประมาณและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ ไ ด้ รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้น 

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินการทางธุรกิจ รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงของ            
บริษัทฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. ก ากบัดแูลการบริหารจดัการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบคุคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้ 
 สอดคล้องกบันโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 
6. เจรจาและเข้าท าสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทนุในสนิค้าและทรัพย์สิน

อื่นๆ ตามงบประมาณการลงทนุหรืองบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท การเก็บสนิค้าคงคลงั หรือการขาย
สินค้า) ภายในก าหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่ก าหนดในตารางอ านาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

7. สัง่การ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กบันโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้รักษาระเบียบอนัดีงามภายในองค์กร 

8. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มี                         

ผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มี                
ผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

10. พฒันาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

11. ศกึษาโอกาสในการลงทนุในโครงการใหม่ๆ  ท่ีดี โดยท าการศกึษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสม
และครบถ้วนเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

12. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวม
ตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนมุตัิ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

13. พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัทฯ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย ผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น 

14. มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบตัิงานที่ก าหนดในนามของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้นี ้การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วจะต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตอ านาจที่ระบไุว้ในหนงัสือ
มอบอ านาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้
ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอ านาจช่วงหรือมอบหมายที่ท าให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอ านาจใดๆ ที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งไมว่า่ในรูปแบบใดๆ กบั
บริษัทฯ สามารถอนมุตัิธุรกรรมดงักลา่วได้ ในกรณีนี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอ านาจในการอนมุตัิธุรกรรมดงักลา่ว โดย
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ต้องเสนอธุรกรรมดงักลา่วให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's 
Length)  

15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) 
1. ด าเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
2. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ 

บริหารจดัการ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
3. จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 
4. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 
5. บริหารจดัการงานทกุๆ ด้าน ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ที่ได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
6. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ

ของ  บริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวม
ตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนมุตัิ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

7. เป็นผู้ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบงัคับการท างานของบริษัทฯ หากมีข้อสงสยัให้เป็น  
ผู้วินิจฉยั หากมีเหตผุลความจ าเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

8. มีอ านาจในการออกค าสัง่ ก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 
9. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่าย                   

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมถึงพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 
10. พฒันาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง

เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
11. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผลประกอบการที่ดีขึน้ 
12. กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และควบคมุผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ /หรือ

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ เพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานตอ่คณะกรรมการทกุไตรมาส รวมถึงหา
โอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

13. ศกึษาโอกาสในการลงทนุในโครงการใหม่ๆ  ท่ีดี โดยท าการศกึษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสม
และครบถ้วนเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

14. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทและ /หรือคณะกรรมการ
บริหาร 

15. มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคล  หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบตัิงานที่ก าหนดในนามของกรรมการ
ผู้จดัการ ทัง้นี ้การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
อ านาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้ขอบเขต
ของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการจะต้องไมเ่ป็นการมอบอ านาจช่วงหรือมอบหมายที่ท าให้กรรมการผู้จดัการ
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หรือผู้ได้รับมอบอ านาจใด ๆ ท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขดัแย้งไมว่า่ในรูปแบบใด ๆ กบับริษัทฯ สามารถอนมุตัิ
ธุรกรรมดงักลา่วได้ ในกรณีนี ้กรรมการผู้จดัการจะไม่มีอ านาจในการอนมุตัิธุรกรรมดงักลา่ว โดยต้องเสนอธุรกรรมดงักลา่วให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดงักลา่วเป็น
ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลกัเกณฑ์เดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length) ซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่
คณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิไว้แล้ว 
 

การไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
           คณะกรรมการบริษัท /1 ได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสดุในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
สามารถอทุิศเวลาส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั 
)มหาชน (บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมได้  

2. การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลกัษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุร กิจหรือของกลุ่ม 
บริษัทฯ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิเห็นชอบตามล าดบั ก่อนเข้ารับการด ารงต าแหนง่นัน้ 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนบัรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง          
ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด ารงต าแหนง่ 

หมายเหต ุ /1  ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 วนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ /1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

  

หมายเหต ุ /1   ปรับโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่  10 สิงหาคม 2561  
/2   ณ วนัที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการสายงานปฏิบตัิการ และรองกรรมการ
ผู้จดัการสายงานการตลาด  

* บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด เป็น                      
ผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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8.3 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้ นางสาววริศร์นลนิ สภุาสนนัท์ เป็นเลขานกุารบริษัท นบัตัง้แต่วนัที่ 19 กนัยายน 2559 
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยหน้าที่ของเลขานุการบริษัทของบริษัท เจเคเอ็น                  
โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) มีดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
1.1  ทะเบียนกรรมการ 
1.2  หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
1.3  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3.  เก็บรักษาส าเนารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ยื่นตอ่

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
4.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
5.  จดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึง่จดัท าโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้กบัประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้ น 

ในกรณีที่เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทคน
ใหมภ่ายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ านาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ประวตัิโดยสงัเขปของเลขานกุารบริษัท 
นางสาววริศร์นลนิ  สุภาสนันท์  

การศกึษา  : ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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) คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอความเห็นในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิต่อที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
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ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ล าดับ คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/เดือน) (บาท/ครัง้) 

1 คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 40,000 18,750 (ไมเ่กิน 15 ครัง้ตอ่ปี) 

    กรรมการ 20,000 15,000 (ไมเ่กิน 15 ครัง้ตอ่ปี) 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 12,500 5,000 

    กรรมการ 10,000 5,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด ประธานกรรมการ ไมมี่ 5,000 

  คา่ตอบแทน กรรมการ ไมมี่ 5,000 

4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ ไมมี่ 5,000 

    กรรมการ ไมมี่ 5,000 

5 คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ไมมี่ ไมมี่ 

    กรรมการ ไมมี่ ไมมี่ 

 
ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุตา่งๆ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รายช่ือกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง รวม 

ค่าเบีย้ 
ประชุม* 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุม* 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุม* 

ค่าเบีย้ 
ประชุม* 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 112,500 480,000 25,000 150,000 - - 767,500 

2. นายสรุชยั ชมภไูพสร 90,000 240,000 25,000 120,000 20,000 - 495,000 

3. นายปรีชา บณุยกิดา 90,000 240,000 25,000 120,000 20,000 20,000 515,000 

4. นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา 90,000 240,000 25,000 120,000 - 20,000 495,000 

5. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย์/1, /2 15,000 151,096.77 - - - - 166,096.77 

6. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์  90,000 240,000 - - 20,000 - 350,000 

7. นางสาวพิมพ์อมุา  
    จกัราจฑุาธิบดิ ์ 

90,000 240,000 - - - - 330,000 

8. นางพิสมยั  ลิขิตอ านวย 90,000 240,000 - - - 20,000 350,000 

9. นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ/1 60,000 164,000 - - - - 224,000 
รวม 727,500 2,235,096.77 100,000 510,000 60,000 60,000 3,692,596.77 

หมายเหต ุ /1 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการโดยแต่งตัง้กรรมการเข้า
ใหม ่2 ทา่น ได้แก่ นายชินภทัร วิสทุธ์ิแพทย์  และนางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ 

/2 นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัท อยูร่ะหวา่งการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 

* คา่เบีย้ประชมุจา่ยเป็นรายครัง้ และเฉพาะที่มีการเข้าร่วมประชมุ 
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(ข) คา่ตอบแทนอื่น 
ในปี 2561 บริษัทฯ จดัท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ ในวงเงินความคุ้มครอง 100,000,000 บาท             

คา่เบีย้ประกนัภยั 120,000 บาท 

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  
(ก) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 15,532,925 
บาท 28,912,250 บาท และ 34,948,940 บาท ตามล าดบั โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน โบนสั 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม คา่ตอบแทนความส าเร็จของงาน และอื่นๆ โดยสรุปได้ดงันี ้

ปี  จ านวนผู้บริหาร )คน(  ค่าตอบแทน )ล้านบาท(  

ปี 2559 5 15.53 
ปี 2560 5 28.91 
ปี 2561 9 34.95 

หมายเหต ุ    ในช่วงระหวา่งปี 2559 ได้มีผู้บริหารลาออกจากต าแหน่ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีผู้บริหารคงเหลือ 5 ท่าน  
 ปี 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และมีผู้บริหารคนใหม่รวมถึง มีการว่าจ้างผู้ ช่วยรองกรรมการผู้ จัดการสายงานการเงินและบญัชีคนใหม่ตัง้แ ต่วันท่ี                 

15 มีนาคม 2560 
 ปี 2561 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และมีการว่าจ้างผู้บริหารคนใหม่ ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบติัการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเร่ิมปฏิบติังานตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561  รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาด โดยเร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 และ
รองกรรมการผู้จดัการสายงานคอนเทนต์ โดยเร่ิมปฏิบติังานตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

 

 (ข) คา่ตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี - 

 
8.5 บุคลากร  

8.5.1 จ านวนพนักงาน  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนกังานจ านวนทัง้สิน้ 76 คน และ 92 
คน ตามล าดบั โดยแบง่ตามสายงานหลกั ได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน )คน(  จ านวน )คน(  

สายงานบริหาร (ผู้บริหาร) 6 10 
สายงานอ านวยการ 15 16 
สายงานระบบปฏิบตัิการ 31 39 
สายงานบญัชีและการเงิน 13 15 
สายงานขายและการตลาด 11 12 

รวม 76 92 
 
8.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงาน  

(ก) คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน เป็นจ านวนเงิน

ทัง้สิน้จ านวน 35,990,719 บาท 67,765,537 บาท และ 86,786,072 บาท ตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน 
เบีย้เลีย้ง โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เงินประกนัสงัคมและสวสัดิการอื่นๆ 
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(ข) คา่ตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี - 
 
เงนิกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัที่  11  กุมภาพนัธ์  2557 ภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อ
จูงใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทนุเป็นเงินสะสมของพนกังานในอตัราขัน้ต ่าร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน หรือสามารถเลอืกอตัราเงินสะสมเพิ่มได้แตต้่องไมเ่กินอตัราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกสว่นหนึง่เป็นเงินสมทบจาก
บริษัทโดยอ้างอิงอายกุารเข้าเป็นสมาชิกกองทนุของพนกังานเป็นเกณฑ์  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 9 รายเป็นเงินทัง้สิน้ 
1,208,000 บาท จ่ายเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานของบริษัทฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 1,607,987 บาท และจ่ายเงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทยอ่ย เป็นเงินทัง้สิน้ 1,643,987 บาท 

 

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ถือวา่ทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัที่ส าคญัและมีคณุคา่ยิ่ง ในการขบัเคลื่อนการด าเนินธุรกิจ จึงให้ความส าคญั
ต่อการพฒันาบคุลากร โดยสง่เสริมให้มีการพฒันาอย่างเป็นระบบ ทัว่ถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทัง้สง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมให้กบับคุลากรตามต าแหน่งงาน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานให้กบัผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัตามต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง สง่เสริมให้การบริหารทรัพยากร
บคุคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความสขุ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมขึน้ภายในบริษัทฯ โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงสง่
พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกด้วย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมทัง้ในสว่นที่เป็นการจดัอบรม
ภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบนัภายนอกให้แก่ผู้บริหารและพนกังานจ านวน 15 หลกัสตูร เฉลีย่ 19.64 ชัว่โมง/คน/ปี 
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9.  การก ากบัดูแลกิจการ 

 

9.1  การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") โดยตระหนกัถึงความส าคัญของสิทธิผู้ ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นและ  
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการครัง้แรกเมื่อปี 2559 ก่อนการแปร
สภาพเป็นบริษัทจ ากดัมหาชน และจดัให้มีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัภาวการณ์
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง้สอดคล้องกบัแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งๆ 
ก าหนดขึน้เพิ่มเติม ซึง่เป็นการยกระดบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

แม้บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อปลายปี 2560 ที่ผา่นมา ซึง่เป็น
ระยะเวลาเพียงไมน่าน แตจ่ากการท่ีบริษัทฯ ยดึมัน่ในการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาใช้ในการบริหารและด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรตา่งๆ ดงันี ้

• การประเมินการก ากับดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2561 
ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลกัทรัพย์ (Corporate Governance 

Report of Thai ListedCompanies) ซึง่ประเมินผลโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินผลในระดบั “ดมีาก หรือ 4 ดาว”  (มีคะแนนอยูใ่นชว่ง 80-89 คะแนน)  

• การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี (Annual General Meeting Checklist) ซึง่ประเมิน

โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 
 
ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาทบทวนและสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายในปี 2561 แล้ว โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็น 
5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก โดยบริษัทฯ ด าเนินการให้มั่นใจได้ว่า  

ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นได้อยา่งครบถ้วน เช่น (1) สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น (2) สทิธิในการมีสว่น
แบ่งก าไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทนุและ
ออกหุ้นใหม ่รวมทัง้ สทิธิในการตัง้ค าถามตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเร่ืองอื่นใดที่
น าเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัสง่เสริมและก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัสทิธิผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น 
(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ สิทธิการซือ้ขาย

หรือโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่นแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบั
หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ได้แก่ สทิธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบคุคลเพื่อ
คดัเลอืกเป็นกรรมการลว่งหน้า สทิธิในการสง่ค าถามตอ่ที่ประชมุลว่งหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ เป็นต้น  

(ค) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจ ากดัสทิธิ หรือการ
ลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดตา่งๆ และการเข้าประชมุผู้ ถือ
หุ้น เช่น ไมน่ าเสนอเอกสารที่มีข้อมลูส าคญัเพิ่มเติมอยา่งกะทนัหนั ไมเ่พิ่มวาระการประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดย
ไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เป็นต้น 

(ง) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูล
ส าคญัที่เป็นปัจจบุนัผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ
เสนอบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศข่าว
ผ่านทางเว็บไซด์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ หรือช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมการแตอ่ยา่งใด 

(2)  การเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลเก่ียวกบั วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูล

ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลาส าหรับ
การประชุมผู้ ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาข้อมลูก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า
ก่อนการประชมุผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น 

(ข) หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุ ซึง่ประกอบด้วย รายละเอียด
วาระการประชมุ มติที่ประชมุ การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ ถือหุ้น จดัท าเป็น “รายงานการประชุม
ผู้ ถือหุ้น” เผยแพร่ขึน้เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงสง่รายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชุม โดยด าเนินการตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน 
ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(ค) คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นและไม่จ ากัดสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้า และบริษัทฯ จะไม่น าเสนอเอกสารที่มีข้อมลูส าคญัเพิ่มเติม
ระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า 

(ง) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูขา่วสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมลูปัจจบุนัผา่นทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ คือ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที่ 25 
เมษายน 2561 และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 24 กนัยายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญ
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ประชมุและเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการประชมุบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า 30 วนั และได้มีการแจ้งข่าวผ่านตลาด
เว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหวา่งการประชมุ ไมม่ีการเพิ่มเติมวาระ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัโดย
ไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า รวมถึงได้มีการจดัท ารายงานการประชุมเผยแพร่ขึน้เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสง่รายงานการ
ประชมุดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

(3)  การด าเนินการประชมุ 
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เต็มที่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นและจะละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 
(ข) บริษัทฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญ

ประชมุและในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ด าเนินการประชมุจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และได้มีการบนัทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าวลงใน
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 

(ค) บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมหรือเก่ียวข้องกับ  
บริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทัง้จัดให้มีการบนัทึก  
ข้อซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุหรือเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ค าชีแ้จง
ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 

(ง) คณะกรรมการบริษัท เลง็เห็นความส าคญัของการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี และเคารพสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น จึงสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

การประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมประชุมในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจดัให้มีการ
ลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ 1.5 ชัว่โมง ใช้ระบบลงทะเบียนที่มีความทนัสมยั เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุราย และก่อนเข้าสูว่าระการประชมุได้ให้มีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขัน้ตอนการนบั
คะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทกุวาระอยา่งชดัเจนในห้องประชมุ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุภายหลงัเร่ิม
การประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ  บริษัทฯ ได้จดัสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ และโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามในที่
ประชมุ ก่อนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชมุในแตล่ะวาระ และภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ผู้บริหารบริษัทฯ จะอยู่
ตอบค าถามปลกียอ่ยจาก ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจนเป็นท่ีพอใจของผู้ ถือหุ้นทกุราย นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการบนัทกึประเด็น
ค าถามค าตอบที่ส าคญัให้ครบถ้วน รวมถึงการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบก่อนการประชุม บันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาการประชุมพร้อมเหตุผล  บันทึกมติ                    
และจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ถูกต้องครบถ้วน  ไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถ
รับทราบได้ด้วย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ และ  
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และผู้บริหารที่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
จะไม่น าเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่จ าเป็นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศกึษาอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสนิใจ 
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(ข) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ โดยสง่ประวตัิและหนงัสอืยินยอมของบคุคลดงักลา่วไปยงัประธานกรรมการบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และ
ขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

(ค) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง โดยได้จดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบ
มอบฉนัทะเฉพาะส าหรับ custodian) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(ง) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสยีงแทนผู้ ถือหุ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นได้ 

(จ) สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนส าหรับวาระการประชมุที่ส าคญั เช่น รายการระหว่างกนัการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญั 

(ฉ) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบคุคล

เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศข่าวผ่านทางเว็บ
ไซด์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ หรือช่ือบุคคลเพื่ อเลือกตัง้เป็นกรรมการแต ่           
อยา่งใด  จดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข ไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และในเว็บไซด์ของบริษัทฯ และหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะส าหรับ custodian) ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงมีบริการอากร
แสตมป์ ณ บริเวณจดุลงทะเบียน  จดัท าบตัรลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง มอบให้ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน เพื่อใช้ในการลงความเห็น ในวาระการเลือกตัง้กรรมการได้แยกเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออก
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง  
ผู้ ถือหุ้นลกูค้า คู่ค้า สาธารณะและสงัคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายและ
หลกัเกณฑ์ใน การปฏิบตัิกบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  พนกังาน 
บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้

ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด และมุ่งสง่เสริมและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคญั และเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนกรณีพนกังานไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น ตู้ รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบคุคลที่รับเร่ือง เป็นต้น บริษัทฯ มีหน้าที่ดแูลจดั
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ จะมีการ
ตรวจสอบและทบทวนคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พนกังานให้อยูใ่นมาตรฐานของอตุสาหกรรม และยงัถือเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ ในการพฒันาความรู้ของพนกังานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบและด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้องค์กร 

ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ สนบัสนนุสง่เสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานทกุระดบัชัน้อยา่งตอ่เนื่อง 
อาทิ การจดัอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทัง้ในสว่นของความรู้เฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรู้พืน้ฐานในการ
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ท างานทัว่ไป เช่น การอบรมภาษาองักฤษธุรกิจ เป็นต้น  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีสวสัดิการที่เหมาะสมแก่พนกังาน 
อาทิ จัดเลีย้งอาหาร 3 มือ้ จัดบริการรถรับส่งพนกังานส าหรับพนกังาน จดัให้มีสวสัดิการกองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุน
ประกันสงัคม ประกันชีวิตและประกันสขุภาพแบบกลุ่มส าหรับพนกังานที่มีอายุงาน 1 ปีขึน้ไป วนัหยุดพักผ่อนประจ าปี  
กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ประจ าปี เป็นต้น เพื่อเป็นสวสัดิการและสง่เสริมความสามคัคีในองค์กร  

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน ซึ่งมีการประเมินผลการท างานทกุไตรมาสแบบ 360 องศาโดยหวัหน้างาน และผู้ที่ต้อง
ปฏิบตัิงานร่วมกนักบัผู้ถกูประเมินรวม 3 ราย ซึง่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมลดความล าเอียงลงได้ 

และจดัให้มีการดแูลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท างาน เพื่อสขุอนามยัและความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน เช่น จดัให้มีพืน้ที่สบูบหุร่ีเฉพาะ จดัให้มีพืน้ที่ผ่อนคลายระหว่างวนั ณ บริเวณห้องอาหาร
ของบริษัทฯ เป็นต้น 

(2)  ลกูค้า 
บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลกูค้า โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์

สจุริตความเช่ือถือและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ด้วย
การรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อปัญหาและความต้องการของลกูค้าเป็นอันดบัแรก โดยให้ผู้บริหารและ
พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามมาตรการตามนโยบายนี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ยึดมัน่ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และให้บริการ 
ที่ดี มีคณุภาพ บริษัทฯ จะปฏิบตัิงานและด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัจริยธรรม 

(3)  เจ้าหนี ้
บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสมัพนัธ์และปฏิบตัิต่อเจ้าหนี ้โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สจุริต ความเช่ือถือและ

ไว้วางใจซึง่กนัและกนั และมีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส ่และให้ความส าคญัตอ่เง่ือนไขตา่งๆ ที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีอ้ยา่ง
ดีที่สดุ 

บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามสญัญา และเง่ือนไขตา่งๆที่มตีอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยมืให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์การใช้ การช าระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ตามก าหนด มีความรับผิดชอบในหลกัประกนัตา่งๆ เพื่อสร้างความ
เช่ือถือให้กบัเจ้าหนีห้ากกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขแหง่สญัญาที่ตกลงกนัไว้หรือกรณีเกิดการผิดนดัช าระหนีบ้ริษัทฯ
จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพือ่ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4)  คูค้่า 
บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีความเท่าเทียมกนั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย มีการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับ
บริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเลือกท าธุรกิจกับคู่ค้าจากเง่ือนไขต่างๆ เช่น เง่ือนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกัน
สิง่แวดล้อม ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย ความนา่ไว้วางใจ และยดึมั่นในสิง่ที่ถกูต้อง 

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

ที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น
เป็นส าคญั และรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้วยความยดึมัน่ในสิง่ที่ถกูต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจ ากดัสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิพืน้ฐาน
ของผู้ ถือหุ้นเช่น (1) สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุ้น (2) สิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
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ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจ่ายเงิน
ปันผล การจดัสรรผลก าไรของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ หรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทนุและออก
หุ้นใหม ่และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุม 
ผู้ ถือหุ้น เช่น ไมน่ าเสนอเอกสารที่มีข้อมลูส าคญัเพิ่มเติมอยา่งกะทนัหนั ไมเ่พิ่มวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั
โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เป็นต้น 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ได้แก่ 
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า สิทธิในการเสนอบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้า สิทธิในการส่ง
ค าถามตอ่ที่ประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุ สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการงดเว้นการกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของ  
ผู้ ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น  
ไมน่ าเสนอเอกสารที่มีข้อมลูส าคญัเพิ่มเติมอยา่งกะทนัหนั ไมเ่พิ่มวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัโดยไมไ่ด้แจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เป็นต้น 

(6)  ชมุชน 
บริษัทฯ และพนกังานจะยึดมัน่ปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์แก่สงัคม

และชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็มิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนบัสนุน
พฒันาชมุชนให้มีความเป็นอยูท่ี่ด ีตลอดจนรับผิดชอบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรมและมีความเทา่เทียมกนั  

(7)  หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้ก าหนดไว้ และบริษัทฯ  

จะสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะยึดมัน่ในการให้บริการ
และจ าหนา่ยสนิค้าผลติภณัฑ์ที่ดี มีคณุภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเ รียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถส่งอี เมล์ 
ถึงผู้บริหารระดบัสูงโดยตรงที่ เมนู Contact us ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ แจ้งเบาะแสเป็นความลบั โดยใน
เบือ้งต้นเลขานกุารบริษัทจะท าการรวบรวมสรุปเร่ืองดงักลา่วแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสจูน์หา
ข้อเท็จจริง หากพบวา่เป็นข้อมลูที่กระทบตอ่บริษัทฯ จะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอ่ไป  

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เ ก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล  

ทางการเงิน และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้ทุกฝ่าย 
มีโอกาสได้ รับข้อมูลอย่าง  เท่า เทียมกัน โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  เว็บไซต์  : 
www.jknglobal.com  

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกนัและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และเพื่อพิจารณา
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

บริษัทฯ จะด าเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่
คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีการท ารายการระหว่างกันโดย

http://www.jknglobal.com/
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กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้น          
บริษัทฯ ที่มีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานคล้ายคลงึกบับริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการ
ถือหุ้นดงักลา่วขดัตอ่ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึง 

ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายส าคญัที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
(1)  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(ก) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทัง้นีก้รรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมจ่ากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

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

ไมน้่อยกวา่ 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
ซึง่มีความเข้มงวดไมน้่อยกวา่คณุสมบตัิที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

(ง) บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการไว้อย่าง
ชดัเจนโดยก าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก ากับ
ดแูลปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ และหน้าที่ในการบริหารการปฏิบตัิงานบริษัทฯ 

(จ) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูลการเป็น
กรรมการผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่น การเ ป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วน
สามญั หรือการเป็นหุ้นสว่นจ าพวกจ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิด ให้บริษัทฯ ทราบตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

(ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และ 
ท าหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 (2)  คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั ง้กรรมการจ านวนหนึ่ งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท าหน้าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร  

(ก)   คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท าหน้าที่ตา่งๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลือกและเลิกจางผู้สอบบญัชี การ
เปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ และการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(ข)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
เพื่อท าหน้าที่ตา่งๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่คดัเลือกบคุคลที่

สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม ่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือ
วิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ พิจารณาแนวทาง และก าหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารโดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ เป็นต้น ทัง้นี ้ตามที่ปรากฏในขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

(ค)  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
เพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการก าหนด

นโยบาย กลยทุธ์ในการจดัการ และกรอบการบริหารความเสีย่ง เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ติดตามเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามี
การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทัง้การจดัการความเสี่ยงในระดบั องค์กรของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม 
และทนัตอ่สถานการณ์ 

(ง)  คณะกรรมการบริหาร 
เพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่บริหารจดัการ

และควบคมุกิจการของบริษัทฯ บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัทฯ กลัน่กรอง
และก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯการก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา
และ อนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ตามที่ปรากฏใน
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร 

 
(3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองประจ าทกุปี เพื่อประเมินผลงาน
ในปีที่ผา่นมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปีตอ่ๆ ไป 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเร่ิมประเมินผลตัง้แตก่ารปฏิบตัิงานประจ าปี 2560 เป็นต้นมา 

(4)  การจดัท ารายงานประจ าปี 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นการจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้
ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของ  บริษัทฯประกอบด้วย คณะกรรมการจ านวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจ านวน 4 ทา่น ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้
คณะ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

4 / 4 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 / 4 

3. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 / 4 

4. นางธิติญา   พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 / 4 

หมายเหต ุ นายสุรชยั ชมพูไพสร นายปรีชา บุณยกิดา และนางธิติญา พงศ์พันธุ์วัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชี และการเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ
บริษัทฯ 

โดยมีนางอมุาพร  ภเูวียงแก้ว ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา่เหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และให้กรรมการตรวจสอบที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต ่
กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแล้ว แตไ่มไ่ด้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกในกรณี
ที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดโดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ตนแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสทิธิผล และประชมุร่วมกบัหวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายในโดยไมม่ี
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ฝ่ายจดัการอยู่ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงัคน และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึง การพิจารณาอนุมัติทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน
ตรวจสอบภายในสว่นท่ีมีนยัส าคญั 

3) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในนโยบายการควบคมุ และกลไกการก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯเข้าไปลงทนุ 

4) พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และหารือ
เก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  รวมถึงพิจารณาข้อก าหนด 
และการเลิกการท ารายการที่แตกต่างไปจากข้อก าหนดเร่ืองการเลิกการท ารายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าท ารายการใน
สาระส าคญั และพิจารณารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายการควบคมุ และกลไกการก ากบัดแูลกิจการที่บริษัทฯเข้าไปลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

6) จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าว 
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
10) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือ
การกระท าที่ต้องรายงานมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
10.2  การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ได้ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจจะรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าข้างต้นต่อส านักงาน ก.ล.ต หรือตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

11) ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอื่นๆ 
11.1 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือที่จะก าหนดขึน้เพิ่มเติมในอนาคต 
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11.2 ปฏิบตัิงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และค าสัง่นัน้ต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

11.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนออนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท 

11.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี (Self-Assessment) และน าเสนอผล
ประเมินดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ได้แก่ การแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท การเรียกขอข้อมูลจาก
หนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองตา่งๆ ได้ 

(ข) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์  ประธานกรรมการบริหาร 8 / 8 
2. นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ์  กรรมการบริหาร 8 / 8 
3. นางพิสมยั  ลขิิตอ านวย กรรมการบริหาร 8 / 8 
4. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ กรรมการบริหาร 8 / 8 

โดยมีนางสาววริศร์นลนิ สภุาสนนัท์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
1) กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) เสยีชีวิต 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

2)  กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่บริษัทฯ การลาออกให้มี
ผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1) น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 

การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองข้อเสนอของ
ฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป  ในวงเงินไมเ่กินงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการ
ได้มาจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ รวมตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนมุตัิ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนมุตัิ 

5) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6) มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด  โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้
เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการในเร่ือง
ดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไป 
เว้นแต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลกัเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's 
Length) 

7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ทา่น แลกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน   

ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายสรุชยั ชมภไูพสร  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน   
4 / 4 

2. นายปรีชา บณุยกิดา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   4 / 4 
3. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   4 / 4 

โดยมีนางสาววริศร์นลนิ สภุาสนนัท์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
วาระของการเป็นกรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัทฯ 
2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัทฯ 
3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ตามระเบียบและกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องก าหนด แล้วน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ด ารงต าแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) กรรมการ 
(ข) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการ 
(ค) ผู้บริหารระดบัสงูและผู้มีอ านาจในการจดัการ 

4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

5) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามข้อบงัคบั 
6) ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรได้รับ
คา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้ 

7) ก าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้ บริหารระดับสูงและผู้ มีอ านาจในการจัดการของ  
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านงึถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ให้ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและ
เปิดเผยคา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้จดัท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบั
เป้าหมาย การด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของ  
บริษัทฯ ด้วย 

9) ด าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน แลกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่94 

รายชื่อคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  

ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. นายปรีชา บณุยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  4 / 4 
2. นางธิตญิา พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการบริหารความเสีย่ง 4 / 4 
3. นางพิสมยั  ลขิิตอ านวย กรรมการบริหารความเสีย่ง 4 / 4 

โดยมีนางอมุาพร ภเูวียงแก้ว เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) ให้กรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี ซึง่มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการ

เป็นกรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 

2) กรรมการบริหารความเสีย่งจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 
(4) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

2) กรรมการบริหารความเสีย่งคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ  

3) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คณุสมบตัิเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสีย่งแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่ส าคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้าน
การประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตัิการ ด้านความปลอดภยัของข้อมลู ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีบริหารความเสี่ยงดงักลา่วให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ โดยก าหนดเป็น
นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเสีย่ง 

2) ก าหนดแผนจดัการความเสีย่งและกระบวนการบริหารความเสีย่งส าหรับองค์กร 
3) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเสีย่งประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นการค านึงถึงความเสี่ยงในแต่

ละปัจจัยเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร อีกทัง้ ปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4) รายงานผลการประเมินความเสีย่ง และผลการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจ า ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญัซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จะต้อง
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ 

5) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9.3 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ก าหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวม
องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ใจและความนา่เช่ือถือตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี  

โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2559 ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแตง่ตัง้ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 3 ทา่น และ 2 ใน 3 ทา่น เป็นกรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยงัด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี  ้

1.  ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงูและผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัทฯ 

2.  พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัทฯ 
3.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ  ตามระเบียบและกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องก าหนด แล้วน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ด ารงต าแหนง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรรมการ 
(2) กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ท่ีได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการ 
(3) บริหารระดบัสงูและผู้มีอ านาจในการจดัการ 

4.  ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ 

5.  เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามข้อบงัคบั 
6.  ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ควรได้รับ
คา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายนัน้ 

7.  ก าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้มีอ านาจในการจดัการของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้
ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย 

8.  เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนและเปิดเผย
คา่ตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้จดัท ารายงานการก าหนดคา่ตอบแทน โดยอยา่งน้อยต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย 
การด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ด้วย 

9.  ด าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ทัง้นีก้ารแตง่ตัง้กรรมการผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลอืกเพียงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวนกรรมการที่

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  
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(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่ บคุคล
แตล่ะทา่นนัน้ได้เทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่ทัง้นีโ้ดยจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ  
ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้
นัน้ 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
บคุคลซึง่ได้รับเลอืกให้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีดงันี ้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน  
2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้อง
ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสยีในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิ
กรรมการอิสระตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่("ประกาศ ทจ. 39/2559")  

3. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้
ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") ประกาศก าหนด 

4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

การแต่งตัง้และด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
1. การเลอืกตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีความโปร่งใสและชดัเจนใน

การสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ รวมถึง
คณุสมบตัิและการไมม่ีลกัษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

2. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหนง่ในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการ
คนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  

3. กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได้ 
4. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
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(1) เสยีชีวิต 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสทิธิออกเสยีง 

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซึง่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้ 
6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก  

บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมาย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี ้

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  
มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่
บริษัทฯ ได้อยา่งเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการได้อย่างสม ่าเสมอ โดยด ารงต าแหน่งกรรมการใน บริษัทฯ  และ
บริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไมเ่กิน 5 บริษัท 

2. กรรมการต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”)  พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่
มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด โดยจะต้องเป็น
บคุคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบคุคลในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

4. มีประวตัิการท างานที่ดี  ไม่เคยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผู้จดัการ  พนกังาน  หรือผู้มีอ านาจในการ
จดัการของหนว่ยงาน 

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน 
กรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ และมีจ านวนกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุ 
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ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ
อิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบตัิของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ  พิจารณาจาก
คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณุวฒุิการศกึษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ 
ประกอบกนั เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคน
หนึง่คนใดพ้นจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้น
เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ สรุปได้ดังนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น   
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ   
ผู้มีอ านาจควบคมุของ บริษัท  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่แต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่ว  ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ของบริษัท  บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 

(4) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เ ก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง  1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่99 

บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนวันที่แต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
  
 ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 
 ค าวา่ “หุ้นสว่น” ตาม (5) และ (6) หมายความวา่ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ
นิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้  หาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสมัพนัธ์ดงักลา่วไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น
อิสระของกรรมการอิสระดงักล่าว โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้ว้ในแบบรายงาน 56-1  รายงานประจ าปี และใน
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่ว มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
 (ข)  เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักับความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 จึงมีมติให้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยก าหนดให้กรรมการ
อิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่อง ไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก 

 

 
 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่100 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบ 

อยา่งน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ให้ผู้จดัการหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหนง่ 
การแต่งตัง้และด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี  ้
1. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย  

1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลอืกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ
ที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ใน
ต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

4. ให้เลขานกุารบริษัทหรือผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  หรือให้ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินด ารง
ต าแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นวา่เหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และให้กรรมการตรวจสอบที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต ่
กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทแล้ว แตไ่มไ่ด้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกในกรณี
ที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดโดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ตนแทน 

6. การพ้นจากต าแหนง่ 
6.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

ก)  ครบก าหนดตามวาระ 
ข)  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ค)  ลาออก 
ง)  เสยีชีวิต 
จ) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 
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ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนีห้รือตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ช) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
6.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงัด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยื่นใบลา

ต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย์ฯ") ทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนทดแทนบุคคล 
ที่ลาออก 

6.3  กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากต าแหนง่ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุดงักล่าวให้ส านกังาน 
ก.ล.ต. ได้ 

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารขึน้ชดุหนึง่ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการและ/

หรือผู้ บริหารจ านวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวนไมน้่อย
กวา่ 3  คน  คณะกรรมการบริษัทจะเลอืกกรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลอืกกรรมการบริหารอีกคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ 

9.3.4  องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่าง

น้อย 2 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้แม้
ต าแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมท ากิจการได้ แต่ถ้าจ านวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชมุ กรรมการท่ีเหลอือยูย่อ่มท ากิจการได้เฉพาะการจดัให้มีการประชมุเพื่อด าเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแตง่ตัง้
กรรมการเพิ่มเติมแทนต าแหนง่ที่วา่งทัง้หมดเทา่นัน้ 

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้ บริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่งก็ได้ 
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  

ในการสรรหาผู้ มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะถูกน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจ
ธุรกิจของ บริษัทฯเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายที่บริษัทฯก าหนดไว้ได้ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

นโยบายว่าด้วยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ 
           การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการในจ านวนที่มากเกินไป 
อาจมีผลตอ่ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ ดงันัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สงูสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถอุทิศเวลา
ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 
2562 โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมได้ 

2. การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลกัษณะเป็นการแข่งขนัหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิ ตอ่คณะกรรมการบริษัท และที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิเห็นชอบตามล าดบั ก่อนเข้ารับการด ารงต าแหนง่นัน้ 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนบัรวมกนัแล้วเกิน 5 แห่ง 
ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด ารงต าแหนง่ 

นโยบายโครงการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

บริษัทฯ มีแผนการคดัเลอืกบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหนง่งานท่ีส าคญัทกุระดบั ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบคุคล เป็นผู้จดัท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
พิจารณา 

1.   ระดบัประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดบั ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองเป็นผู้ รักษาการใน
ต าแหนง่ จนกวา่จะมีการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์ 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยพิจารณาจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพื่อ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่แทนตอ่ไป 
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2.  ระดบัผู้บริหาร 

เมื่อต าแหน่งระดบัผู้บริหารตัง้แต่ผู้จัดการฝ่ายขึน้ไป ว่างลง หรือผู้ อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหนง่ได้ บริษัทฯ จะมีการน าเสนอทายาทผู้สบืทอดต าแหนง่ที่คดัเลอืกไว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การวางแผน
การสบืทอดต าแหนง่ของบริษัทฯ ระดบัผู้บริหารมีขัน้ตอน ดงันี ้

1.  วิเคราะห์สถานการณ์ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยทุธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงานการ
ขยายตวั 

2.  ประเมินความพร้อมของก าลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
3.  ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังาน เพื่อเตรียมทดแทน 

คนที่ออก 
4.  สร้างแผนสรรหาพนกังาน และพฒันาฝึกอบรมพนกังานไว้ลว่งหน้าภายใน 1 ปี ก่อนพนกังานจะเกษียณ หรือ

ออกจากต าแหนง่ก่อนเวลา 
5.  ก าหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติที่พึงปรารถนาของพนกังานใน

ต าแหนง่นัน้ๆ และจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล 
6.  คดัเลอืก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
7.  ใช้เคร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากร เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 
8.  ระบทุายาทผู้สบืทอดต าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน ต้องมีการแจ้ง

ให้พนกังานทราบลว่งหน้า เพื่อเตรียมรับมอบ 
9.  พฒันาและประเมินพนกังานที่คาดว่าจะเป็นทายาท ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่

คาดหวงัได้จริง หากไมเ่ป็นตามคาดหมาย การเปลีย่นตวัยอ่มท าได้ 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดงันัน้ การตดัสินใจของบริษัทฯ ในการเข้าลงทนุในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะค านึงถึงผลตอบแทนของผู้มีสว่นได้
เสียทกุภาคสว่นที่จะได้รับจากการลงทนุในธุรกิจดงักลา่วแล้ว การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก็เป็นอีกปัจจยัที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั ด้วย
ตระหนกัว่าเป็นการควบคมุและกลไกที่จะน าไปสูก่ารก ากบัดแูลกิจการที่ไปลงทนุรวมถึงการมีระบบบริหารจดัการที่โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงาน 
ตลอดจนก าหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุนัน้ได้อย่างสมบรูณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัทฯ อีกทัง้ สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดงักล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้ 
มาตรการในการก ากบัดแูลกิจการดงักลา่วนีจ้ะเพิ่มมลูคา่และความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ว่าธุรกิจที่บริษัทฯ 
เข้าลงทนุนัน้จะด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายในการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัท
ดงักลา่วฉบบันี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมทัง้
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีสาระส าคญัดงันี ้
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นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ  
เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาสดัสว่นการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 
ก่อนการตดัสินใจลงทนุในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดงักล่าวนัน้ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ ตวัแทนของบริษัทฯ ที่มีคณุสมบตัิ 
และประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญั และก ากบัดแูลการด าเนินงาน
ของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมดงักลา่ว 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทัง้เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามแนวทางการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และของผู้ ถือหุ้นอื่นโดยรวม 

2) บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคมุดแูลการจดัการ 
และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหนว่ยงานหนึง่ของบริษัทฯ รวมทัง้มีมาตรการในการ
ติดตามการบริหารงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ  

 2.1 การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษัทฯ จะสง่บคุคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  เข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ โดยก าหนดให้
กรรมการที่เสนอช่ือนีม้ีคุณสมบตัิ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท  

 2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 กรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  ให้ด ารงต าแหน่งใน
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 
 2.2.1 กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ที่
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้จะก าหนด  
 กรรมการของบริษัทยอ่ยมีดลุพินิจในการพิจารณา และออกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัท
ยอ่ยในเร่ืองที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอ่ยได้ตามแตท่ี่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทยอ่ยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทยอ่ยและบริษัทฯ  
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนีถื้อเป็นเร่ืองส าคญั บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท มีมติแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้ดลุพินิจของตนในการพิจารณา
และออกเสียงเร่ืองเหล่านีใ้นที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) เสยีก่อน  
 ก.  การพิจารณาเก่ียวกับการท ารายการกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย  ทัง้นี ้ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
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จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 รวมถึงฉบบัที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั รวมถึงฉบบัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน")  
 ข.  การพิจารณาเก่ียวกับการท ารายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย  ทัง้นี ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 รวมถึงฉบบัที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  รวมถึงฉบบัที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศการได้มาจ าหน่ายไปฯ")  
 ค.  การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการท่ีมีความส าคญัตามข้อ 2.2.4 ข้อ 2.2.5 และ 2.2.6  
 2.2.2  กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 
ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ นโยบายคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีมติ
อนมุตัิตามที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ ก าหนด  
 2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
การท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทยอ่ย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่มีนยัส าคญั ให้แก่บริษัทฯ ทราบโดย
ครบถ้วน ถกูต้องและภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ  ก าหนด อนึ่ง การท ารายการระหว่างกนั การได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่มีนยัส าคญั ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 2.2.4  นอกเหนือจากการท ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือประกาศการได้มาจ าหนา่ย
ไปฯ ดงักลา่วข้างต้น การท ารายการดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นรายการที่มีความส าคญั บริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบั
การท ารายการต่อบริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  ก่อนที่จะมีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยเพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญัดงัตอ่ไปนี ้อีกทัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในบริษัท
ยอ่ยจะออกเสยีงในเร่ืองดงัตอ่ไปนีไ้ปในทางใดนัน้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน  
 (1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทในการอนมุตัิรายจ่ายตา่ง ๆ รวมตลอดถึงการสละสทิธิเรียกร้องซึ่งเป็นสาระส าคญัที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
ยอ่ย  
 (2)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  
 (3)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสดัสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัมาเป็นของบริษัทยอ่ย  
 (4)  การเข้าท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมด หรือบางสว่นท่ี
เป็นสาระส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ บริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  
 (5)  การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการ หรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมด หรือสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั  
 (6)  การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้อยา่งมีสาระส าคญั ในกรณีที่บคุคลภายนอกขาดสภาพคลอ่ง หรือไม่สามารถปฏิบตัิการช าระหนี ้
ได้ หรือการให้ความช่วยเหลอืด้านการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย  
 (7)  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากจะพงึมี) ของบริษัทยอ่ย  



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่106 

 (8)  การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก
นัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศการได้มาจ าหน่ายไปฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ
การพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ  
 (9)  การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย  
 2.2.5  เร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็นรายการส าคญัซึ่งบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ก่อน  
 (1)  กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย  หรือรายการที่
เก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย  โดยน าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศที่เก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม ทัง้นี ้ 
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย  
 (2)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น  รวมทัง้การลดทุนจด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของ
บริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทย่อยนัน้ 
หรือเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด  ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 
ร้อยละห้าสบิของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทยอ่ยนัน้  
 (3)  การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงมากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้
สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ  ลดลงเหลือน้อยกว่า 
ร้อยละห้าสบิของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทยอ่ย  
 (4)  การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก
นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยน าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม และต้อง
เป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
 2.2.6  นอกจากรายการตามข้อ 2.2.4 และข้อ 2.2.5 แล้ว หากบริษัทย่อยจะเข้าท ารายการอื่นใดที่มิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและ/หรือเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั รายการดงักลา่วต้อง
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ให้พิจารณาด าเนินการตามขนาดรายการที่
ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศการได้มาจ าหนา่ยไปฯ 

3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและน าสง่ข้อมูลสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้องในสว่นที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด 
(Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย
มอบหมายภายในก าหนดเวลาที่บริษัทย่อยก าหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเร่ืองดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุตัิ
ใดๆ ซึง่การพิจารณานัน้จะค านงึถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทยอ่ยและของบริษัท เป็นส าคญั 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตัิในเร่ืองที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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4) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยอ่ยรวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักลา่ว มหีน้าที่แจ้ง
ให้คณะกรรมการของบริษัทยอ่ย ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทยอ่ยในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทยอ่ยดงักลา่ว 
โดยคณะกรรมการบริษัทยอ่ยมีหน้าที่แจ้งเร่ืองดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ทราบ 

อนึ่ง การกระท าดงัต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สนันิษฐานว่าเป็น
การกระท าที่ขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การกระท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทย่อยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อย 
โดยมิได้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่ลว่งรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว หรือ 
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์

หรือหลกัปฏิบตัิทัว่ไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
5) บริษัทยอ่ยต้องน าสง่ข้อมลูหรือเอกสารที่เก่ียวด้วยการด าเนินงานให้กบับริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความ

เหมาะสม 
6) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส าคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้จง และ/หรือ น าส่งเอกสาร  

เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 
7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทยอ่ย รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่

บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือ
ในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัตอ่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมและไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยจะกระท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่ค านวณ
ได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า  
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้า  
ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิไว้แล้ว 

นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่น าสง่ผลการด าเนินงานรายเดือน  และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมลูประกอบการจดัท างบการเงินดงักลา่วของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบั
บริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมลูดงักลา่วนัน้ เพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประจ าไตรมาสหรือประจ าปีนัน้แล้วแตก่รณี 

2. บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือ
ได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ด าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 
 
 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่108 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และให้ความส าคญักับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ในหลกั  
ธรรมาภิบาลความซื่อสตัย์สุจริตในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศ 
ที่เช่ือถือได้อยา่งเทา่เทียมและทนัทว่งที บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน 
1) ก าหนดล าดบัชัน้ความลบัของข้อมลู 

ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลลบัทางการค้า จึงต้องป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก ข้อมูล
เหลา่นีอ้าจแบง่ล าดบัชัน้ความลบัเป็นหลายล าดบัตามความส าคญั ได้แก่ ข้อมลูที่เปิดเผยได้ ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั ข้อมลูลบั
มาก ทัง้นี ้การใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัต้องอยูใ่นกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมายเทา่นัน้ 

2) การให้ข้อมลูขา่วสารแก่บคุคลภายนอก 
การเปิดเผยข้อมูลความลบัต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ

กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จดัการอาจจะเป็นผู้ตอบเองในกรณีที่ข้อมลูมีนยัส าคญัมาก หรือ
อาจมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทัง้นี  ้ บริษัทฯ มีผู้ ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน  
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์และการติดต่อกบัหน่วยงานด้านการลงทนุในโครงการต่างๆ โดยจะประสานงานกับ
หนว่ยงานภายในท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู  

3) การแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอก 
บคุลากรของบริษัทฯ จะไมต่อบค าถามหรือแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือ

ได้รับมอบหมายให้ตอบค าถามเหลา่นัน้ หากไมม่ีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายบคุลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วย
ความสภุาพ 

2.   แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานบญัชีหรือการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการ

ถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของข้อบงัคบัของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องสง่ผ่านรายง าน
ดงักล่าวมายงัเลขานกุารของบริษัทฯ ก่อนน าสง่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทกุครัง้ 

1) การใช้ข้อมลูภายใน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทตามแนว

ทางการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันัน้ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย บริษัทฯ จึงก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในของบคุลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี พนกังาน คู่
สมรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว  มาตรการนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค และยตุิธรรม
ในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย บริษัทฯ ก าหนด
เป็นข้อห้ามมิให้บคุลากรทกุระดบัของบริษัทฯ ดงัที่ได้กลา่วข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบคุลากรดงักลา่วทกุคนที่ได้
รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์และที่ ยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือชกัชวนให้บุคคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุ้นของ
บริษัทฯ ไมว่า่จะด้วยตนเอง หรือผา่นนายหน้า ทัง้นี ้ไมว่า่การกระท าดงักลา่วจะกระท าเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น  
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัห้ามมิให้บคุลากรของบริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบคุลากรนัน้
น าข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์และที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระท าดงักลา่วโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน  

บริษัทฯ จะถือวา่การใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว
ข้างต้นเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อเก็งก าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กบักลุม่ใดกลุม่หนึ่งซึ่งถือเป็นการกระท าความผิด
ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ และถือเป็นความผิดทางวินยั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีข้อก าหนดห้ามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง และบคุคลภายในอื่นน าข้อมูลงบการเงินหรือ
ข้อมลูอื่นท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบเผยแพร่แก่บคุคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีสว่นเก่ียวข้อง ตลอดจน
ห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ /  กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อ  
ผู้ลงทนุ และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลูดงักลา่วของบริษัทฯ /กลุม่บริษัทเผยแพร่ตอ่ผู้ลงทนุ (48 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลู
ดงักลา่วของบริษัทฯ / กลุม่บริษัทเผยแพร่ตอ่ผู้ลงทนุในกรณีที่ข้อมลูมีความซบัซ้อนมาก) 

2) มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศ 
เพื่อให้การปฏิบตัิตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศดงัตอ่ไปนี ้
(1) จ ากดัการเข้าถึงข้อมลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้ บริหารระดบัสงูสดุเท่าที่จะท า

ได้ และเปิดเผยต่อพนกังานของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านัน้ และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็น
สารสนเทศที่เป็นความลบัและมีข้อจ ากดัในการน าไปใช้ 

(2)  จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานเพื่อป้องกนัการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมลูและเอกสารลบั 
(3) เจ้าของข้อมลูที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนจะต้องก าชบัผู้ที่เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรักษา

ความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
3) บทลงโทษส าหรับการใช้ข้อมลูภายใน 

ผู้ ฝ่าฝืนจะถกูลงโทษทางวินยัโดยเร่ิมจากการตกัเตือนเป็นหนงัสือ การตดัค่าจ้าง การพกังานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความร้ายแรงของความผิด หรืออาจถกูลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงาน
ทางการท่ีเก่ียวข้องแล้วแตก่รณี 

 ทัง้นี ้แนวทางดงักลา่วได้ผา่นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  ส าหรับปี 2560 และปี 2561 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ชื่อบริษัทผู้จ่าย  ชื่อผู้สอบบัญช ี
ค่าสอบบัญช ี(บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 

1. บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี   นายกฤษดา  เลศิวนา  2,150,000 2,270,000 

2. บจ. เจเคเอ็น แชนแนล  นายกฤษดา  เลศิวนา 430,000 430,000 

3. บจ. เจเคเอ็น ไอเอ็มซ ี นายกฤษดา  เลศิวนา 290,000 100,000 

3. บจ. เจเคเอ็น โนวเลดจ์  นายกฤษดา  เลศิวนา 80,000 100,000 

4. บจ. เจเคเอ็น นิวส์  นายกฤษดา  เลศิวนา 80,000 100,000 

รวม 3,030,000 3,000,000 
 

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมไ่ด้จ่ายคา่ตอบแทนงานบริการอื่นให้แก่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ส าหรับรอบบญัชีปี 

2560  และปี 2561 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม 3 ชัน้ 4 
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ  ออลซีซัน่ส์ เพลส  87 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิวาระประจ าปี และงบการเงินของบริษัทฯ  โดยในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นคณะกรรมการได้จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม 
โดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตผุลตาม
สมควร ซึ่งระบชุัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัแนบหนงัสอืมอบฉนัทะส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่อาจมาร่วมประชุมได้
ด้วยตนเอง โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และท าการโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
ในวันประชุมมีกรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น  และ
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีเนือ้หาการประชุมที่ถกูต้อง ครบถ้วน การแจ้งคะแนนทกุ
วาระ รวมถึงรายละเอียดของผู้ เข้าร่วมประชุม และจดัสง่รายงานประจ าปีพร้อมส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิแล้ว พร้อมกบัส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกบัการอนมุตัิงบดลุ 
การจดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลไปยงั นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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2. ภายหลงัจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 แล้ว  คณะกรรมการบริษัทได้มีการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยการให้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการลว่งหน้า
ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยให้สิทธิดงักลา่วตัง้แต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2561 
โดยประกาศขา่วผา่นทางสือ่อิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ รวมถึงให้สิทธิผู้
ถือหุ้นในการสง่ค าถามตอ่ที่ประชมุลว่งหน้าจนถึงก่อนการประชมุ   

3. บริษัทฯ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน  ก.ล.ต. ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.jknglobal.com โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร  ในหมวด “การก ากบัดแูลกิจการ” และเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร ข้อมลูทางการเงิน ในหมวด “นกัลงทนุสมัพนัธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมลูได้ทาง Email : ir@jknglobal.com 

 หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 

1. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีการด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม และไม่มีการน าเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุม 
นอกจากนีอ้ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้ สิทธิในการ
ลงคะแนนเสยีงโดยวิธีการมอบฉนัทะ ด้วยการจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

2. บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายเร่ืองการดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด  โดยมีการสง่จดหมายแจ้งเตือน
ไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญัต่อการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการ
เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมลูดงักลา่วของบริษัทฯ /กลุม่บริษัทจะเผยแพร่ตอ่ผู้ลงทนุ และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากข้อมลูดงักลา่ว
ของบริษัทฯ /กลุม่บริษัทเผยแพร่ตอ่ผู้ลงทนุ 

 หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. บริษัทฯ มีการด าเนินงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบญัชี และเลขานุการบริษัท (ปฏิบตัิหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์) ท าหน้าที่
ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุ สถาบนั  ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จดัให้มีช่องทาง การสื่อสาร
ข้อมลู ขา่วสาร และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผา่นช่องทาง ดงันี ้

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

สม ่าเสมอ  
 เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.jknglobal.com 
 หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร 024822273-4 ตอ่ 20 Email : ir@jknglobal.com 
 จดหมายขา่วทีเ่ผยแพร่ตอ่สือ่มวลชน ที่น าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงขา่ว   

2. นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุภายในที่ดี และได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทัง้
หน่วยงานภายในและว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดและส่งเสริมให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยในปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับการ

http://www.jknglobal.com/
mailto:ir@jknglobal.com


บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่112 

อนมุตัิตัง้แต่ต้นปี 2561  และได้มีการจดัท ารายงานสง่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
รับทราบทกุไตรมาส 

3. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ โดย
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้จดัท าสรุปข้อมลูรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถดัไป  รวมถึง การถือครอง
หลกัทรัพย์ของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

สรุปรายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

ช่ือ – สกุล 

จ านวนการถือหุ้น /1  ณ การเปล่ียนแปลง 
เพิ่ม / (ลด) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

กรรมการ 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง - - - 0.00% 

2.  นายสรุชยั ชมภไูพสร - - - 0.00% 

3.  นายปรีชา บณุยกิดา - - - 0.00% 

4.  นางธิติญา พงศ์พนัธุ์วฒันา - - - 0.00% 

5.  นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์/2 348,000,000 345,700,000 (2,300,000) 64.02% 

6.  นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ ์ 40,000,000 19,000,000 (21,000,000) 3.52% 

7.  นางพิสมยั  ลิขิตอ านวย - - - 0.00% 

8. นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ - 
 

- 0.00% 

ผู้บริหาร 

1. นายธีรภทัร์  เพ็ชรโปรี 50,000 50,000 - 0.0093% 

2. นายบรรพต ชวาลกร /3 - - - 0.00% 

3. นายสมบตั ิ กิตติบนัเทิงกลุ /3 12,000 25,000 (13,000) 0.0046% 

4. นางสาวสธุานชุ สธีุรวฒันานนท์ /4 - - - 0.00% 

5. นายปิยลกัษณ์  รักประทานพร /5 5,000 5,000 - 0.0009% 

หมายเหต ุ /1   ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
 /2 สัดส่วนการถือหุ้ นของคุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ตามที่ระบุข้างต้น ประกอบด้วยส่วนที่คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 

เป็นผู้ ถือครองโดยตรง และสว่นที่ถือครองผ่าน MEDIA KING CAPITAL LTD. 
 /3 ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2561 และ

เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  จึงเป็นข้อมลูการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2561 

 /4 ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 และ

เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  จึงเป็นข้อมลูการถือหลักทรัพย์ ณ วันที่เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 

 /5 ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 และ 

จงึเป็นข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ ณ วนัที่เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่ง ณ วนัที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยปัจจบุนัลาออกจากบริษัทฯ แล้ว มี
ผลตัง้แตว่นัที่ 26 มีนาคม 2562 

  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ป ระจ าปี 2561 เม่ือ
วนัที่ 25 เมษายน 2561 และลาออกโดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จงึไมป่รากฏในรายชื่อกรรมการ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้ไมมี่การถือหลกัทรัพย์ ตัง้แตว่นัที่เร่ิมเข้าด ารงต าแหน่ง ณ วนัที่ 25 เมษายน 2561 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 8 ทา่น ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 

4 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และยงัมี
คณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และติดตามการท างานในสว่นที่รับผิดชอบได้
อย่างใกล้ชิด  นอกจากนีป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บคุคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการ จึงท าให้การแบง่แยกหน้าที่เป็นไปได้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส  

2. ภายหลงัจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเร่ิมประเมินผลตัง้แต่การปฏิบตัิงานประจ าปี 2560 เป็นต้นไป โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ซึง่ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และจัดท าแบบ
ประเมินขึน้จ านวน 3 ชดุ ดงันี ้ 

1) การประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ  
กรรมการแตล่ะคนจะประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการแบบองค์รวม 

2)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ยแบบรายคณะ  
กรรมการแตล่ะคนของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยเฉพาะที่ตนเองเป็นกรรมการอยูแ่บบองค์รวม  โดยประกอบด้วยคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ คือ  
2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
2.2)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
2.3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคล  
กรรมการแตล่ะคน จะประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองแบบรายบคุคล 

ทัง้นี ้เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  ว่าได้ด าเนินการ                   
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ได้อนมุตัิไว้และ/หรือตามแนวปฏิบตัิที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปี              
ที่ผา่นมา 

ส าหรับกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ / คณะกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคล มีดงันี ้
1)  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุตัิและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด 
2)  เลขานกุารบริษัท จดัสง่แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของ

ทกุปี 
3)  กรรมการบริษัท ท าแบบประเมินผลและสง่คืนเลขานกุารบริษัท ภายในสิน้เดือนธนัวาคมของทกุปี 
4)  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสทิธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
5)  เลขานกุารบริษัท น าผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจดัท าแผนเพือ่ด าเนินการ

ปรับปรุง 
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วิธีการให้คะแนน  
0   =   ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่ หรือไมม่ีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 
1   =   ไมเ่ห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้เลก็น้อย  
2   =   เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
3   =   เห็นด้วยคอ่นข้างมาก หรือมกีารด าเนินการในเร่ืองนัน้ดี 
4   =   เห็นด้วยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดีเยีย่ม 
หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล/รายบุคคล 

ครอบคลมุเนือ้หาโดยสรุป และสรุปผลการประเมินได้ดงันี ้

หัวข้อการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ทัง้คณะ 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
รายบุคคล 

โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ  ✓ ✓ ✓ 

บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การประชมุของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ✓ X X 

ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  ✓ X X 

การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผู้บริหาร 

✓ X X 

ผลคะแนนเฉลี่ย ปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ดมีาก ดมีาก 

 
4) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้
ดงันัน้ ทกุสิน้ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมิน
ตนเอง และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เพื่อน าผลประเมินมาเป็นข้อมลูในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ และก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี
หวัข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

-  ความเป็นผู้น า 
-  การก าหนดกลยทุธ์ 
-  การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
-  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
-  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
-  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
-  การสบืทอดต าแหนง่ 
-  ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
-  คณุลกัษณะสว่นตวั 
-  การพฒันาตนเอง 
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 3,  การพฒันากรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 
1)  สนบัสนนุให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานกุารบริษัท เข้าร่วมการสมัมนา อบรมกบัสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสามารถน าความรู้ที่
ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฎิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง  

โดยในปี 2561 มีผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมสมัมนา ดงันี ้
- คณุธีรภทัร์  เพ็ชรโปรี  รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี  

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นท่ี 6 ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- คณุพิมพ์อมุา  จกัราจฑุาธบิดิ์   กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร ได้เข้าร่วมอบรม 

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18 ซึ่งจดัโดย สมาคมบริษัท              
จดทะเบียนไทย 

 2)  จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยน าเสนอเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ เช่น 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ 
รวมทัง้ ข้อมลูการด าเนินธุรกิจและการจดัการ ผลการด าเนินงาน และสง่เสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ  และการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ 

3)  สนบัสนนุการให้คณะกรรมการร่วมเป็นวิทยากรในงานตา่งๆ ซึง่ถือเป็นการพฒันากรรมการอีกทางหนึ่ง โดย
ในปี 2561 กรรมการร่วมเป็นวิทยากรดงันี ้

 -  คณุจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ์  กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
-  ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน งาน mai Fourm 2018 : มหกรรมรวมพลงัคน mai ครัง้ที่ 5 
-  หลกัสตูร IPO Roadmap : CEO Executive Program รุ่นท่ี 4  ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผู้ประกอบการท่ีสนใจน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม   

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 
โดยบริษัทฯได้ตระหนกัถึงความส าคญัของความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้บริษัทฯ  
จึงมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) การต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
(Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ซึ่งก าหนดหลกัการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสทิธิมนษุยชน การปฎิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การ
ดแูลรักษาสิง่แวดล้อม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมสิง่แวดล้อมและผู้มีสว่นได้เสีย ทัง้นีก้ารก าหนดนโยบายดงักลา่วมีจุดประสงค์เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")  

10.2    การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เป็นมาตรฐานในการพฒันาแนวทางปฏิบตัิและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง และครอบคลมุ
ทกุประเด็น ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพฒันาการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมได้ครอบคลมุและจุดเร่ิมต้นที่
จะพฒันาสูร่ายงานในระดบัสากลตอ่ไป 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1  บริษัทฯ มุง่มัน่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อบคุคล กลุม่ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบ
การด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมดัระวงั ด้วย ข้อมูลที่
เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

1.2  ด้านการปฏิบตัิต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
ชอบธรรมจากคูค้่า และหากปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดไมไ่ด้ ให้รีบแจ้งคูค้่าให้ทราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

1.3  ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของ 
การแขง่ขนัท่ีดี และไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีที่ไมส่จุริต 

โดยบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน                     
ใช้ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ในทกุกิจกรรมและในการตดัสนิใจในทกุเร่ืองของบริษัทฯ 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มา  
ซื่งประโยชน์ในทางมิชอบ 
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2.2  ละเว้นการรับของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือเงินสนบัสนุนจากลกูค้า หรือคู่ค้าที่มีมลูค่าสงูเกินความจ าเป็น 
หากมีความจ าเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ  
บริษัทฯ ให้พนกังานรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและน าสง่บริษัทฯ ตอ่ไป 

2.3  จดัให้มีระบบควบคมุภายในป้องกนัมิให้มีการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ผู้มีอ านาจในการอนมุตัิจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดย
ต้องมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน 

2.4  พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าที่ท าทุจริตคอร์รัปชั่น หรือส่อไปในทางทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจัดให้มีการอบรมแก่พนกังาน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการตอ่ต้านการทจุริต การคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัชาติ โดยก าหนด
เป็นนโยบายที่ชดัเจน มีกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเข้มแข็งเพื่อป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ รวมไปถึงจดัให้มีช่องทางในการ
แจ้งเร่ืองราวร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายผา่นเว็บไซด์ของบริษัทฯ ยิ่งไปกวา่นัน้คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ศึกษา
รายละเอียดของโครงการและน าไปสูก่ารด าเนินการให้สมัฤทธิผล ทัง้นีใ้นปี 2561 ฝ่ายจดัการอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
ของโครงการฯ  

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัได้จดัให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
(Whistle Blower) หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร 
รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคมุภายใน ทัง้จากพนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีอื่น รวมทัง้มีกลไกในการคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส 
โดยการก าหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมลูดงักลา่วถึงระดบัผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 
ซึง่ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสยัหรือข้อร้องเรียนไปยงัผู้บงัคบับญัชา 
ส านักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการตรวจสอบ ตลอดจน
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นความลบั และการจ ากดักลุม่ผู้
รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ ที่เ ก่ียวข้องเท่านัน้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ ร้องเรียน  
ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควร  
บริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากอาจเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกิดความเดือดร้อน
หรือไมป่ลอดภยั และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายและหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรม
จากบริษัทฯ หรือบคุคลผู้ก่อความเสยีหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่กิจการต้องเคารพตอ่ชีวิตและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของทกุคนซึ่งนบัเป็นรากฐานของการ
บริหารและการพฒันาทรัพยากรบคุคล รวมทัง้การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในสงัคม 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะสง่เสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานและ
ความเสมอภาค โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือ
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ในทางอื่นใด ชาติพนัธุ์หรือพืน้เพทางสงัคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทางที่จะสง่เสริมและเปิด
โอกาสให้พนกังาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสทิธิของแตล่ะบคุคล 

ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีการกีดกนั หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบตัิแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด เนื่องจากความแตกต่าง
ทางด้านเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ สผิีว อาย ุภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เช่ือว่าทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สดุในการด าเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
ให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเท 
ทัง้แรงกายและแรงใจในการท างานให้บรรลเุป้าหมาย 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
ยตุิธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนบัสนนุในการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังาน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณที่พนกังานต้องพึงปฏิบตัิ จดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน
อยา่งเหมาะสม และปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสจุริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งมีเหตผุล 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนบัสนนุสง่เสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานทกุระดบัชัน้อย่างต่อเนื่อง  
อาทิ การจัดอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทัง้ในสว่นของความรู้เฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรู้พืน้ฐานในการ
ท างานทัว่ไป เช่น การอบรมภาษาองักฤษธุรกิจ เป็นต้น  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีสวสัดิการที่เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ 
จดัเลีย้งอาหาร 3 มือ้ จดับริการรถรับสง่พนกังานส าหรับพนกังาน จดัให้มีสวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุประกนัสงัคม 
ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ส าหรับพนกังานที่มีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี  กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์
ประจ าปี เป็นต้น เพื่อเป็นสวสัดิการและสง่เสริมความสามคัคีในองค์กร  

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานแตล่ะคน ซึง่มีการประเมินผลการท างานทกุไตรมาสแบบ 360 องศาโดยหวัหน้างาน และผู้ที่ต้องปฏิบตัิงานร่วมกนั
กบัผู้ถกูประเมินรวม 3 ราย ซึง่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมลดความล าเอียงลงได้ 

และจดัให้มีการดแูลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการท างาน เพื่อสขุอนามยัและความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน เช่น จดัให้มีพืน้ที่สบูบุหร่ีเฉพาะ จัดให้มีพืน้ที่ผ่อนคลายระหว่างวนั ณ บริเวณห้องอาหารของ
บริษัทฯ เป็นต้น 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

5.1  บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เปิดเผย
ข้อมลูของลกูค้าที่ตนได้ลว่งรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูที่ตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

5.2  บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผย
ขา่วสารข้อมลูของสนิค้าและบริการอยา่งถกูต้องครบถ้วนตอ่ผู้บริโภค 

5.3  บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ กับลกูค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
เง่ือนไขไมไ่ด้ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกนั 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่119 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะส่งมอบสินค้าหรือคอนเทนต์ที่ดีให้แก่ลกูค้า ซึ่งจะถกูส่งต่อไปยงัผู้บริโภคคนสดุท้ายที่รับชม
ตามครัวเรือนตา่งๆ   จึงให้ความส าคญัในกระบวนการผลติทกุขัน้ตอนเพื่อให้ได้สนิค้าที่มีคณุภาพ ทัง้สาระ ความบนัเทิง โดยให้
ความส าคญักบัความถกูต้องของข้อมลู และหากบริษัทฯ ได้รับการแนะน า ร้องเรียนจากลกูค้า ก็จะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ทนัที 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อมตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ ในขณะที่สงัคมปัจจบุนัเร่ิมตระหนกั
ถึงความส าคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งจริงจงั 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไม่ให้การด าเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สดุ บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทัง้ทางน า้และทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยน า้เสียออกจากอาคารและปริมาณ            
ไอเสยีจากทอ่ไอเสยี นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้มีการคดัแยกขยะและสง่เสริมให้มีการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ เพื่อลด
ปริมาณขยะ 

บริษัทฯ จัดโครงการรณรงค์ให้พนักงานและผู้บริหารร่วมกันประหยัดพลงังานและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา
สิง่แวดล้อม อาทิ การขึน้ลงบนัไดแทนการใช้ลฟิท์  การปิดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ ในช่วงพกักลางวนัหรือในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งาน
เกิน 1 ชัว่โมง การปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลกิใช้งานคร่ึงชัว่โมง ลดการใช้กระดาษโดยใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์แทน การรณรงค์ไม่
ติดเคร่ืองยนต์ทิง้ไว้ขณะจอดรถ เป็นต้น  

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และรับผิดชอบ
ต่อสงัคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม เพื่อสง่เสริมให้
เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟืน้ฟสูงัคมและวฒันธรรม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางให้พนกังานของบริษัทจดักิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสงัคมในทุก ๆ ปี 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกต่อการพัฒนาสังคม นอกจากนี  ้การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตอ่สงัคมดงักลา่ว ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานในบริษัทฯ อีกด้วย ตวัอยา่งของกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น 
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โครงการผลิตภาพยนตร์สารคดี “My King – ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจ า นิรันดร”  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดท าสารคดีชุด “My King: ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจ า นิรันดร” และ 
ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชิญพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชลงพิมพ์บน
ปกดีวีดีสารคดี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ซึ่งทางบริษัทฯได้มอบภาพยนตร์สารคดีดงักลา่วให้กบักองราชเลขานกุารใน
พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพ่ือน าไปใช้ในการเผยแพร่ตอ่ไป 

  

 

โครงการเสือ้โปโล “คิดถงึพ่อ” 

เนื่องจากปีพุทธศักราช 2559 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต  
บริษัทฯ ได้จัดท าโครงการ “เสือ้คิดถึงพ่อ” ขึน้ในรูปแบบเสือ้โปโลและคอวี ซึ่งมีสีด าและขาว เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึง  
พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช โดยรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย มอบให้ศิริราชมูลนิธิ 
สมทบกองทุนการรักษาผู้ ป่วยด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 และเมื่อภาย
หลงัจากเสร็จสิน้โครงการ ในการนีผู้้บริหารของบริษัทฯ โดยคณุจกัรพงษ์  จกัราจุฑาธิบดิ์ ได้มอบเงินและผลิตภณัฑ์มลูค่ารวม
กว่า 9,999,999 บาท ให้แก่ศิริราชมลูนิ เพื่อร่วมสมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ ห้องประชุมศิริราชมลูนิธิ             
ชัน้ 2 ตกึมหิดลบ าเพ็ญ 

 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) สว่นที ่2 หน้าที ่121 

โครงการเสือ้ “อธิษฐานจนัทรา” 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะสนบัสนุน และร่วมพฒันาประชากรของประเทศ จึงได้ริเร่ิมโครงการ “อธิษฐาน

จนัทรา” หรือ “Talk to the Moon” ร่วมกบัมลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย ในการจดัหาทนุสว่นหนึ่งจากการจดัท าเสือ้ “อธิษฐาน
จนัทรา” ออกจ าหน่าย โดยผลิตออกเป็นเสือ้ยืดคอกลม จ านวน 2 สี คือสีม่วงและชมพู โดยการเช่ือมโยงกบัความเช่ือสมยัเด็ก 
ที่ว่าหากหวงัสิ่งใดให้ขอพรจากดวงจนัทร์ ซึ่งเปรียบเสมือนความฝัน และความหวงัของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสทาง
สังคม นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีศิลปินมากมาย ที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆเพื่อระดมทุน และ 
น ารายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อน าไปกระจายใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาส  
สานความฝัน และท าให้ค าอธิษฐานของเด็กๆ ได้เป็นจริงตอ่ไป 

 

 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการด าเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง
องค์กรซึ่งหมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมลูค่า 
เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯเข้าถึงกลุม่
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ ได้อยา่งทัว่ถึง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการอนมุตัิ และด าเนินการของ
ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและ
ประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  โดยบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
  
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในทกุปี ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ จะน าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของส านกังาน  กลต. 
ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้ในการ
ประเมิน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมตัิโดยจะมีการซกัถามข้อมูลจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว และมีการซกัถามข้อมลูเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ ทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคัญโดยได้ระบุในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(Corporate Governance) และนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) โดยมี
การติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานรับทราบ นอกจากนี ้ในสญัญาการจ้างแรงงานของพนกังานแตล่ะคน มีสญัญารักษา
ความลบั ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามและลงนามรับทราบ  และให้ความส าคัญต่อความซื่อตรงโดยได้ระบุในนโยบาย
เก่ียวกบัจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกนั และ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-Corruption) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระในสดัสว่นร้อยละ 50.00 
ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ซึง่มากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท า
หน้าที่ก ากบัดแูล (Oversight) มีความรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ  

มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้
ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญั 
ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงาน
ที่ชัดเจน  โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไ ด้แก่ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง มีผู้ตรวจสอบภายใน (รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ) 

มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร
และพนกังาน ให้ความส าคญัตอ่พนกังาน สง่เสริมการพฒันาพนกังาน การพิจารณาผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ให้แก่
พนกังานอย่างเหมาะสม มีการคดัเลือกบคุลากรให้เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีการแบ่งขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบตามล าดบับงัคบับญัชารวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจ านวนพนกังาน ไม่ให้มีการ
สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรแตล่ะคน 

2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

แผนบริหารความเสีย่งประจ าปีที่คณะท างานบริหารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารทกุสายงาน ได้ท าการประเมินความ
เสี่ยงซึ่งครอบคลมุทุกประเภทความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และจดัระดบัความส าคญัของความเสี่ยง
พร้อมทัง้ก าหนดผลกระทบที่เกิดขึน้ และก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนัน้ๆ ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะ
เกิดขึน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัมีการติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการ
ความเสีย่งภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจดัการความ
เสีย่งอยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ และรายงานการบริหารความเสีย่งดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
บริษัทฯ มีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานไว้ครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ได้แก่  

นโยบายเก่ียวกบัด้านการเงิน เช่น นโยบายอ านาจอนมุตัิรายการ (Table of Authority) นโยบายการเข้าท ารายการระหว่าง
กนั นโยบายการปิดบญัชีและแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงได้ก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัไว้ในระเบียบอ านาจอนมุตัิรายการ ตลอดจนมีการจดัท านโยบายการจัดซือ้จัดจ้าง 
และจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานไว้อยา่งครบถ้วนซึง่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา โดยมีการสื่อสารนโยบายและ
กระบวนการปฏิบตัิงานให้แก่พนกังานได้รับทราบ รวมถึงจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเพื่ อเพิ่มพนูทกัษะและ
ความสามารถของพนักงานให้สามารถรองรับการท างานตามแผนและนโยบายที่ก าหนดขึน้ และมีการสอบทานการ
ปฏิบตัิงานในทกุระดบัอยา่งสม ่าเสมอทกุไตรมาส 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information & Communication) 
บริษัทฯ จดัให้มีระบบสารสนเทศที่มีคณุภาพและเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอื่นๆ 

และระบบการสือ่สารข้อมลูไปยงัผู้ที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม ตลอดจนมีการใช้นโยบายการบญัชีที่รับรองทัว่ไปเหมาะสมกบั
ธุรกิจ ซึง่มีการรับรองไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัท  

บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการในการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งเหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประชุมผู้บริหาร โดยก าหนดให้ทกุหน่วยงานต้องจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือข้อ
ร้องเรียนของพนกังานภายในบริษัทฯ ผา่นกลอ่งแสดงความคิดเห็น และก าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลสรุปข้อเสนอแนะท่ีได้
จากกลอ่งแสดงความคิดเห็นน าเสนอผู้บริหาร ซึ่งรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดงักลา่วจะถกูรักษาไว้เป็น
ความลบัของบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนดงักล่าว ในท านองเดียวกนับริษัทฯ ได้จัดให้มี
ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลและรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
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องค์กรอีกด้วย  โดยสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) ได้ที่เมน ูContact 
us ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่
เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมลูต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลบั โดยในเบือ้งต้นเลขานกุารบริษัทจะท าการรวบรวมสรุปเร่ือง
ดงักลา่วแล้วน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสจูน์หาข้อเท็จจริง หากพบวา่เป็นข้อมลูที่กระทบต่อบริษัทฯ 
จะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอ่ไป 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษัทก าหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทนัต่อ

เวลา รวมถึงก าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า
ทุกไตรมาส โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในทัง้จากภายในบริษัทฯ และว่าจ้างจากภายนอกตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในตามคู่มือการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีห้ากผู้ตรวจสอบภายในพบจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนด้านระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ จะรายงานสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหาร รวมถึงผู้บริหารฝ่ายงานที่มีการค้นพบจุดบกพร่องให้รับทราบ และติดตามให้มีการปรับปรุงโดยเร็ว การปฏิบตัิงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายงานตา่งๆ ในบริษัท 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึน้ตรงและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ก าหนดว่าหากเกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าที่
ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั ผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม  

ทัง้นี ้ภายหลงัประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้มีระบบ
ควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ จากการท่ี
กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง และ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี
และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

 

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก  คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากัด                    
เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว โดยมีนายอภินนัทน์  ศรีปราโมช เป็นหวัหน้า
ทีมงานตรวจสอบ และจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ให้นางอมุาพร ภเูวียงแก้ว เป็น
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกบัผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกระบวนการและระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงให้ค าแนะน าการปรับปรุงคูม่ือการปฏิบตัิงานของระบบงานตา่งๆ ให้เป็นปัจจบุนั  ทัง้นีเ้มื่อการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิน้ ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารที่เก่ี ยวข้อง 
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยรายงานดังกล่าวจะน าเสนอต่อที่ประชุม

http://www.jknglobal.com/
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คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาสเช่นกัน นอกจากนีเ้พื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธิภาพ หากพบวา่มีข้อเสนอแนะบางประเด็นที่มีความส าคญัควรท่ีจะแก้ไขติดตามโดยเร็ว ก็จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
เข้าตรวจสอบติดตามการด าเนินการแก้ไขนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีด้วย และรายงานผลการติดตาม
การด าเนินการแก้ไขนัน้โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทรับทราบตอ่ไปบริษัทฯ  

นอกจากนี ้มีนางสาววริศร์นลนิ สภุาสนนัท์ เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่รับผิดชอบ ก ากบัดแูลการปฏิบตัิของบริษัท 
ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ระเบียบข้อบงัคบับริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อาทิ 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 เป็นต้นให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  ที่เก่ียวข้องกบับริษัท และวา่จ้าง บริษัท กดุัน่ แอนด์ 
พาร์ทเนอร์ จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางปฏิบตัิที่ถกูต้อง 

ทัง้นี ้รายละเอียดผู้ด ารงต าแหนง่ผู้จดัการหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานกุารบริษัท ได้ระบไุว้ในเอกสาร
แนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

กลุม่บริษัทมีนโยบายการท ารายการระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ใน
ปัจจบุนัและในอนาคตตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ ซึง่รายการระหวา่งกนัได้กระท าอยา่งยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) ของบริษัท รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็น
วา่การท ารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 

โดยรายการระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกนั ได้
เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 6 และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) โดยสรุปรายการที่มี
นยัส าคญัในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้ดงันี ้
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ช่ือผู้เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

 มูลค่ารายการ/ 
ยอดคงค้าง  
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายได้จากการขาย         

บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จ ากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจุฑาธิบดิ ์ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

รายได้จากการขาย 0.08 มีการจ าหน่ายสินค้าประเภท DVD / Blu-ray Box Sets 
ในราคาท่ีเป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้คูค้่าทัว่ไป 
จงึเหน็วา่การท ารายการ 
มีความสมเหตสุมผลและมีราคายุติธรรม 

รวมรายได้จากการขาย 0.08   

2. ค่าใช้จ่าย         

บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จ ากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจุฑาธิบดิ ์ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 

คา่เช่าพืน้ท่ีส านกังาน
และคา่ใช้จ่าย
ส่วนกลาง 

12.15  เช่าพืน้ท่ีเพ่ือใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ  
สญัญาเช่ามีอายุ 3 ปี โดยอตัราคา่เช่าเม่ือเทียบกบั 
บริเวณใกล้เคียงแล้ว มีความสมเหตสุมผล ทัง้ในด้าน 
ขนาดพืน้ท่ี ภาพลกัษณ์ และความสะดวกในท าเลท่ีตัง้ 

 ผู้ มีอ านาจลงนามในกิจการดงักล่าว คา่เช่าพืน้ท่ีโกดงั
สินค้า 

                 0.17  บริษัทฯ ท าการเช่าพืน้ท่ีขนาด 240 ตรม. ส าหรับเก็บ
สินค้า และวสัดอุปุกรณ์ของบริษัทฯ โดยมีอายสุญัญา  
3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2559-31 สิงหาคม 2562  
มีอตัราคา่เช่าไม่สงูกวา่ค่าเช่าป้ายในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

รวม  ค่าใช้จ่าย 12.32    
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ช่ือผู้เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

 มูลค่ารายการ/ 
ยอดคงค้าง  
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ลูกหนีก้ารค้า         

บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จ ากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจุฑาธิบดิ ์ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ลกูหนีก้ารค้า 0.05  เป็นยอดค้างช าระจากการจ าหน่ายสินค้าประเภท DVD / 
Blu-ray Box Sets 

รวม  ลูกหนีก้ารค้า               0.05    

4. เงนิมัดจ าล่วงหน้า - ค่าเช่าส านักงาน         

บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จ ากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจุฑาธิบดิ ์ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

เงินมดัจ าจ่าย
ล่วงหน้า 

1.63  ยอดเงินมดัจ าจ่ายล่วงหน้า จากการเช่าอาคาร 
ส านกังาน และคลงัสินค้า 

รวม  เงนิมัดจ าล่วงหน้า - ค่าเช่าส านักงาน 1.63    
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ช่ือผู้เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

 มูลค่ารายการ/ 
ยอดคงค้าง  
สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท)  

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ค่าเช่าส านักงาน         

บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จ ากดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพ์อมุา  
จกัราจุฑาธิบดิ ์ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามและผู้บริหารของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

คา่เช่าค้างจ่าย                  0.23  เป็นยอดค้างช าระจากคา่เช่าอาคารส านกังาน 

รวม  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ค่าเช่าส านักงาน                  0.23    
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12.2 มาตรการการท ารายการระหว่างกัน  

กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นใน การเข้าท ารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติใน
อุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการท ารายการ
ดงักลา่ว ในระดบัเดียวกนักบับุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดงักลา่วนัน้  มีการก าหนด
ราคาหรือเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน การพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญั ดงันี  ้

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยการก าหนดราคาและเง่ือนไข
ทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาและเง่ือนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลกูค้าทุกราย ทัง้ที่
เก่ียวข้องกนัและไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัท (Arm’s length basis) 

2. รายการซือ้ผลิตภณัฑ์หรือรับบริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคา
และเง่ือนไขทางการค้าตา่ง ๆ ระหวา่งบริษัทกบัคู่ค้านัน้ จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัที่คู่ค้านัน้ได้มีการก าหนดให้กบั
บคุคลอื่นๆ ท่ีไมใ่ช่บริษัทรวมทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่ว จะต้องไมท่ าให้บริษัทเสยีประโยชน์ 

3. รายการเก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน: เป็นรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท ฯ โดยการท ารายการดังกล่าวคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลส าหรับ การเข้าท า
รายการดงักลา่ว 

ส าหรับการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันนัน้ ผู้ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย  
ในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่า การเข้าท า
รายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการ
ที่บริษัทฯ ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของ
บริษัท (แบบ 56-1) 

ภายหลงัจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขัน้ตอน
ของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน 
รายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด 
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12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ในอนาคต  โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  ซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปกับบุคคล 
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุม่บริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) เช่น 
การซือ้ลขิสทิธ์ิ จ้างพากษ์ แปล การเช่าสตดูิโอ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกนั เป็นต้น บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายใน
การท ารายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขตา่งๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบ
ได้กับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้ก าหนดราคา
และเง่ือนไขรายการตา่งๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

ทัง้นี  ้ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเง่ือนไขที่แตกต่างจากเดิม  
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ 
ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการดงักลา่วทกุๆ ไตรมาส 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป และรายการระหว่าง
กนัอื่นๆ บริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัที่ระบไุว้ข้างต้น ก่อนการท า
รายการ 
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ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

13.1  งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา 

งบการเงนิ ชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ บริษัทผู้สอบบัญช ี
ปี 2561 นายกฤษดา  เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ปี 2560 นายกฤษดา  เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ปี 2559 นายกฤษดา  เลศิวนา 4958 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

13.2 รายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินส าหรับปี 2559 - 2561 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ  และ               
มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และกระแส           
เงินสด ส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 1652 

รายการแสดงฐานทางการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 43.25 2.55 925.49  29.49 125.88  3.87 
เงินลงทนุชัว่คราว - - -  0.00 12.87  0.40 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 299.45 17.66 739.98  23.58 1,117.59  34.37 
สินค้าคงเหลือ 9.27 0.55 21.25  0.68 4.92  0.15 
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 64.29 3.79 38.41  1.22 67.67  2.08 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 5.93 0.35 12.56  0.40 10.15 0.31 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 422.19 24.90 1,737.69  55.37 1,339.08  41.19 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 42.56 2.51 78.74 2.51 16.28  0.50 
อปุกรณ์ 5.54 0.33 22.16 0.71 44.73  1.38 
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สิทธ์ิรายการ 182.22 10.74 102.90 3.28 655.21  20.15 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 1,023.02 60.33 1,184.27 37.73 1,181.01  36.33 
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 1.02 0.06 0.80 0.02 4.34  0.13 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี - - 0.96 0.03 0.95  0.03 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 19.14 1.13 11.03 0.35        9.60  0.30 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,273.50 75.10 1,400.86 44.63 1,912.12  58.81 
รวมสินทรัพย์ 1,695.69 100.00 3,138.55 100.00 3,251.20  100.00 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 409.80 24.17 523.14 16.67 93.95  2.88 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 87.26 5.14 79.60 2.53 132.61  4.06 
สว่นของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 599.04 19.09 -  - 
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 2.09 0.07 3.56  0.11 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 21.09 1.24 16.26 0.52 4.47  0.14 
เงินรับลว่งหน้าคา่สิทธ์ิ - - 64.43 2.05 49.80  1.53 
ภาษีหกั ณ ที่จา่ยรอน าสง่ 145.82 8.60 5.96 0.19 2.13  0.07 
ส ารองคา่เบีย้ปรับเงินเพ่ิม 22.07 1.30 - - - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 71.19 4.20 5.16 0.16 5.60  0.17 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 757.23 44.65 1,295.68 41.28 292.12  8.95 
หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 384.78 22.69 - - 884.63  27.21 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 6.72 0.22 8.16  0.25 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 0.07 0.01 - - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5.11 0.30 9.77 0.31 12.23  0.38 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 389.96 23.00 16.49 0.53 905.02  27.84 
รวมหนีสิ้น 1,147.19 67.65 1,312.17 41.81 1,197.14  36.82 
ทนุเรือนหุ้น       
   ทนุจดทะเบียน       
     หุ้นสามญั 648,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท       
     (2560: หุ้นสามญั 540,000,000 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท) 257.50 15.19 270.00  8.60 324.00  9.97 
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแล้ว       
     หุ้นสามญั 540,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท  200.00 11.80 270.00  8.60 270.00  8.30 
     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - 1,022.48 32.58 1,022.48 31.45 
ก าไรสะสม       
     จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 8.29 0.49 18.19 0.58 29.77  0.92 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 346.31 20.42 521.80 16.62 737.91  22.70 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (6.10) (0.36)  (6.10) (0.19)  (6.10) (0.19) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 548.50 32.35 1,826.37 58.19 2,054.06  63.18 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,695.69 100.00 3,138.54 100.00 3,251.20  100.00 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561 

งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 
 

      
รายได้จากการขาย 38.56 4.56 18.64 1.61 36.47  2.56  
รายได้จากการให้บริการ 79.23 9.36 64.41 5.57 50.03  3.52  
รายได้คา่สิทธ์ิ 723.90 85.53 1,070.71 92.66 1,317.74  92.63  
รายได้อ่ืน 4.68 0.55 1.82 0.16 18.37     1.29  

รวมรายได้ 846.37 100.00 1,155.58 100.00 1,422.61  100.00  

ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย2 18.91 2.23 5.58 0.48 13.66      0.96  
ต้นทนุการให้บริการ 40.89 4.83 22.65 1.96 30.80      2.17  
ต้นทนุคา่สิทธิ 387.05 45.73 637.38 55.16 834.39    58.65  
คา่ใช้จา่ยในการขาย 15.53 1.83 32.13 2.78 51.71      3.63  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 95.44 11.28 132.43 11.46 137.81      9.69  

รวมค่าใช้จ่าย 557.82 65.91 830.17 71.84 1,068.37  75.10  
ก าไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 288.55 34.09 325.41 28.16 354.24  24.90  
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (74.56) (8.81) (85.10) (7.36)  (67.37)  (4.74) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 213.99 25.28 240.31 20.80 286.87    20.17  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (49.90) (5.90) (52.64) (4.56)  (59.19)  (4.16) 
ก าไรส าหรับปี 164.09 19.38 187.67 16.24 227.68    16.00  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - (2.85) (0.25) - - 
หกั ผลกระทบของภาษีเงินได้ - - 0.57 0.05 - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 164.09 19.38 185.39 16.04 227.68  16.00  
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)       
ก าไรสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.41  0.45  0.42  
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งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 2561  
                                                                         หน่วย ล้านบาท 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 
  

   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 213.99 240.31 286.87 
   รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย )จากกิจกรรมด าเนินงาน     
      คา่เสื่อมราคา 0.82 2.75 7.12 
      คา่ตดัจ าหนา่ย 388.93 616.46 779.63 
      คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบัรายการ)  1.63 (0.31) (0.40) 
      ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่หลกัทรัพย์เพ่ือค้า - - (0.07) 
      ก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพ่ือค้า - - (1.74) 
      ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (0.09) - - 
      โอนกลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (0.08) - - 
      คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จา่ยในการออกหุ้นกู้  3.99 12.25 13.18 
      คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 0.64 1.81 2.46 
      คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 60.13 67.07 52.85 
   ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 669.96 940.34 1,139.90 
   สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้ )ลดลง     
      ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 72.15 (440.21)  (377.21) 
      สินค้าคงเหลือ (9.27) (11.98) 16.32  
      ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน (34.94) 25.87  (29.25) 
      สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (2.25) (6.63) 1.87  
      สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 0.02 8.11 1.43  
   หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     
      เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 30.87 (15.95) 51.98  
      เงินรับลว่งหน้าคา่สิทธิ - 64.43  (14.63) 
      ภาษีหกั ณ ที่จา่ยรอน าสง่ 95.00 (139.87)  (3.82) 
      ส ารองเบีย้ปรับเงินเพ่ิม 22.07 (22.07) -  
      หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 32.53 (64.83) 0.44  
      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.11) - - 
   เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 876.04 337.21 787.03  
      จา่ยดอกเบีย้ (49.89) (58.76)  (61.94) 
      จา่ยภาษีเงินได้ (48.91) (52.25)  (70.43) 
   เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 777.24 226.20 654.66  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
   ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า - -  (820.00) 
   เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า - - 809.10  
   เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ - -  (0.16) 
   ซือ้อปุกรณ์ (5.36) (9.95)  (13.16) 
   ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (965.26) (777.50)  (776.15) 
   ซือ้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - -  (3.59) 
   เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สิทธิรายการลดลง (เพ่ิมขึน้)  (182.09) 79.32 (552.30) 
   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) 87.25 - - 
   เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้)  18.39 (36.18) 62.46 
   เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 1.04 - - 
   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,046.03) (744.31) (1,293.80) 
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รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)  (86.57) 113.35  (429.19) 
   จา่ยช าระหนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ - (0.61)  (3.69) 
   เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง (2.19) - - 
   เงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นกู้  380.78 202.01 272.41 
   เงินสดรับคา่หุ้นเพ่ิมทนุ-สทุธิ - 1,085.60 - 
   เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 292.02 1,400.35 (160.47) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 23.23 882.24 (799.61) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 20.02 43.25 925.49 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 43.25 925.49 125.88 
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงนิสด 
รายการที่ไมใ่ชก่ระแสเงินสด 

   
   ซือ้สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเชา่ซือ้ - 9.41 5.56 
   ซือ้สินทรัพย์ที่ยงัไมไ่ด้ช าระ - - 10.98 
   ซือ้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ยงัไมไ่ด้ช าระ - - 0.19 
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13.2  อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 2559 2560 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 0.56 1.34 4.58 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  เทา่ 0.45 1.29 4.30 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.10 0.22 0.82 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  เทา่ 2.53 2.22 1.53 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 142.50 162.33 238.12 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 1 เทา่ 4.07 0.53 1.04 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย 1 วนั 88.51 685.48 349.63 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า  เทา่ 12.44 23.60 16.28  
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 28.95 15.26 22.43 
Cash Cycle 2 วนั 202.06 147.07 215.70 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios)      
อตัราก าไรขัน้ต้น  ร้อยละ 46.91 42.31 37.41 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  ร้อยละ 34.28 28.20 25.23 

อตัราก าไรอ่ืน  ร้อยละ 0.55 0.16 1.29 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร  ร้อยละ 269.37 69.51 184.81 
อตัราก าไรสทุธิ  ร้อยละ 19.39 16.24 16.00 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  ร้อยละ 35.18 15.80 11.73 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios)      
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  ร้อยละ 11.98 7.76 7.13 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  ร้อยละ 61.39 72.15 61.24 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์  เทา่ 0.62 0.48 0.45 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3 เทา่ 0.99 0.97 1.11 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)      
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 2.09 0.72 0.58 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  เทา่ 17.56 5.74 12.71 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis)  เทา่ 0.68 0.30 0.46  
อตัราการจ่ายเงินปันผล4  ร้อยละ N/A N/A N/A 

หมายเหต ุ:    1 อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ค านวณจากสินค้าคงเหลือเฉพาะผลิตภัณฑ์ ไม่นับรวมลิขสิทธ์ิคอนเทนต์เน่ืองจากรายการ
ดงักลา่วถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

 2 Cash Cycle ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 และ 2561 ค านวณจาก ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย หักด้วย ระยะเวลาช าระหนี ้โดยปี 2560 บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพียงเล็กน้อย เน่ืองจากบริษัทฯ ไมม่ีโครงการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในช่วงดงักลา่ว ดงันัน้ เพ่ือให้ Cash Cycle ส าหรับปี 
2560 และ 2561 สะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไมไ่ด้รวมระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยดงักลา่ว 

 3 เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่ใช้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ จึงเพ่ิมการค านวณอัตราการหมนุของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนในการอธิบาย เพ่ือให้สะท้อนถึงการด าเนินธุรกิจได้อยา่งชดัเจน โดยค านวณจาก “อตัราการหมนุของสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน = รายได้ค่าสิทธ์ิ   /สินทรัพย์ไม่

มีตวัตน (เฉลี่ย”)  
 4 บริษัทฯไมม่ีเงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 2559 - 2561 
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14 . การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินโดยสรุปได้ดงันี ้

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได้รวม 
  สาํหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเท่ากบั 1,155.58 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2559 เท่ากบั 309.21 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.53 ทัง้นีร้ายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละธุรกิจสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 มีการเปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียกบัรายได้ประเภทเดียวกนัของปี 2560 ดงันี ้(1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและ
จําหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ เติบโตเทา่กบัร้อยละ 47.91 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเทา่กบัร้อย
ละ 18.71 และ (3) รายได้จากการขายจากธุรกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์ ลดลงเทา่กบัร้อยละ 51.67 

  สาํหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเท่ากบั 1,244.61 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 267.03 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.11 ทัง้นีร้ายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละธุรกิจสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 มีการเปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียกบัรายได้ประเภทเดียวกนัของปี 2560 ดงันี ้(1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและ
จําหนา่ยลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ เติบโตเทา่กบัร้อยละ 23.07 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเทา่กบัร้อย
ละ 22.33 และ (3) รายได้จากการขายจากธุรกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์ เติบโตเทา่กบัร้อยละ 95.65 

 ก าไรสุทธิ 
  สาํหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเทา่กบั 187.67 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 23.58 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.37 และสาํหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 227.68 ล้านบาท ซึ่งเติบโต
เพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากับ 40.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.32 แม้ว่ารายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการ
เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทนุในคอนเทนต์เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการจัด

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดร้วม 841.70 99.45 1,153.76 99.84 1,404.24 98.71 

รายไดอื้น่ 4.67 0.55 1.82 0.16 18.37 1.29 

รายได้รวม 846.37 100.00 1,155.58 100.00 1,422.61 100.00 

ตน้ทนุ 446.85 52.80 665.61 57.60 878.85 61.78 

ค่าใช้จ่ายอืน่ 110.97 13.11 164.56 14.24 189.52 13.32 

ค่าใช้จ่ายรวม 557.82 65.91 830.17 71.84 1,068.37 75.10 

ก าไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (EBIT) 288.55 34.09 325.41 28.16 354.24 24.90 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (74.56) 8.81 (85.10) 7.36 (67.37) 4.74 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (49.90) 5.90 (52.64) 4.56 (59.19) 4.16 

ก าไรสุทธิ 164.09 19.39 187.67 16.24 227.68 16.00 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.45 0.42 

ประเภทรายได้

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2560 2561
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ประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ของบริษัทฯผา่นการโฆษณาตามสือ่ตา่ง ๆ มากขึน้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จกั
มากขึน้ สง่ผลให้อตัราสว่นรายได้รวมต่อกําไรสทุธิสําหรับปี 2559 ปี 2560  และ ปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 19.39 เป็นร้อยละ 
16.24 และ เป็นร้อยละ 16.00 ตามลําดับ และสําหรับอตัราส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้รวมสําหรับปี 2560 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 13.11 เป็นร้อยละ 14.24 แต่อตัราสว่นค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกบัรายได้รวมสําหรับปี 
2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 14.24 เป็นร้อยละ 13.23 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 

 

1. ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 
สําหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ค่าสิทธ์ิ 1,070.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 เท่ากบั 346.81 

ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 47.91 โดยมาจากการซือ้เพิ่มขึน้ของลกูค้ากลุ่มประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์ทัง้ระบบดิจิตอล 
รวมถึงระบบเคเบิลและระบบผา่นดาวเทียม นอกจากนี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้สิทธ์ิในปี 2560 ยงัเพิ่มขึน้จากการซือ้คอนเทนต์
เพื่อเผยแพร่ในช่องทางวิดีโอออนดีมานด์เพิ่มขึน้ ทัง้จากลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ และลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
สถานีโทรทศัน์ 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิเท่ากบั 1,317.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นจํานวน 247.03 ล้าน
บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.07 โดยปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้รายได้ค่าสิทธิของปี 2561 เพิ่มขึน้ คือ บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการ
จําหนา่ยคอนเทนต์สูต่า่งประเทศ ซึง่ในอดีตบริษัทฯจําหนา่ยคอนเทนต์ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากการจําหน่าย
ต่างประเทศเป็นปัจจัยที่ทําให้รายได้ค่าสิทธิเพิ่มแล้ว อีกปัจจัยที่ส่งผลให้รายได้ค่าสิทธิเพิ่มขึน้ก็คือการที่ลูกค้ากลุ่ม
ผู้ประกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลรายเดิมและรายใหมม่ีการซือ้คอนเทนต์เพิ่มขึน้ โดยสว่นใหญ่เป็นการซือ้คอนเทนต์
ประเภทซีรีย์อินเดีย ฟิลิปปินส์ โดยคิดเป็นร้อยละ 81.88 และร้อยละ 9.51 จากการจําหน่ายคอนเทนทัง้หมด จากปัจจัย

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

 รายได้ค่าสิทธิ 723.90 100.00 1,070.71 100.00 1,317.74 100.00 

 ต้นทุนค่าสิทธิ 387.05 53.47 637.38 59.53 834.39 63.32 

ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายสิทธิ 336.85 46.53 433.33 40.47 483.35 36.68 

2. ธุรกิจบริการโฆษณา

 รายได้จากการให้บริการ 79.23 100.00 64.41 100.00 50.03 100.00 

 ต้นทุนการให้บริการ 40.89 51.61 22.65 35.17 30.80 61.56 

 ก าไรข้ันต้นธุรกิจบริการโฆษณา 38.34 48.39 41.76 64.83 19.23 38.44 

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์

 รายได้จากการขาย 38.56 100.00 18.64 100.00 36.47 100.00 

 ต้นทุนขาย 18.91 49.04 5.58 29.94 13.66 37.46 

 ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 19.65 50.96 13.06 70.06 22.81 62.54 

รายได้รวม 841.69 100.00 1,153.76 100.00 1,404.24 100.00 

ต้นทุนรวม 446.85 53.09 665.61 57.69 878.85 62.59 

 ก าไรข้ันต้นรวม 394.84 46.91 488.15 42.31 525.39 37.41 

ประเภทรายได้

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม

2559 2560 2561
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ดงักลา่วสง่ผลให้รายได้ในธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์งวดปัจจุบนัเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัเมื่อเทียบกบัปี 
2560 

ต้นทนุคา่สทิธิ ประกอบด้วย ค่าตดัจําหน่าย และค่าพากย์และค่าแปลเป็นหลกั โดยสําหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 
2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุค่าสิทธ์ิ เท่ากบั 387.05 ล้านบาท 637.38 ล้านบาท และ 834.39 ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยค่าสิทธ์ิสําหรับปี 2560 เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 250.33 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 64.68 เมื่อเทียบกบัปี 2559 และ 
คา่สทิธ์ิสาํหรับปี 25561 เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเงิน 197.01 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.91 เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจาก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการลงทนุเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทัง้การจําหน่ายภายในประเทศและการสง่ออกไปยงั
ตา่งประเทศสง่ผลให้คา่ตดัจําหนา่ยเพิ่มขึน้ และทําให้ต้นทนุคา่สทิธิเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายสิทธ์ิสําหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากบั 433.33 ล้านบาท และ 
336.85 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.64 และสาํหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจ
ให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ เท่ากบั 483.35 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.54 เมื่อเทียบกับปี 2560 และ
อตัรากําไรขัน้ต้น สาํหรับปี 2559 ปี 2560 และ 2561 เท่ากบัร้อยละ 46.53  ร้อยละ 40.47 และ ร้อยละ36.68 ตามลําดบั ทัง้นี ้
การลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้นสวนทางกบัการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าตดัจําหน่ายของคอน
เทนต์ที่ซือ้เพิ่มในระหวา่งปีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

2. ธุรกิจบริการโฆษณา 
สําหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 64.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็น

จํานวน 14.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.71 การลดลงดงักลา่วเป็นผลตอ่เนื่องจากเหตกุารณ์ในช่วงปลายปี 2559 (ระหว่าง
วนัท่ี 19 พ.ย.2559 ถึง 21 ม.ค. 2560) และช่วงเดือนตลุาคม ปี 2560 จึงเป็นเหตใุห้ลกูค้าสว่นใหญ่ชะลอการซือ้โฆษณาทาง
ช่องสถานีโทรทศัน์ ซึ่งรวมถึงช่อง JKN Dramax ประกอบกบัในปี 2560 บริษัทฯ มีการขายเวลาโฆษณาของช่องโทรทศัน์อื่น
น้อยลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 50.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็น
จํานวน 14.38  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.33 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจาก การลดลงของงบประมาณโฆษณาที่ได้ปันสว่นมาจาก
ทางเอเจนซี่มาให้กบัทางช่องของบริษัทยอ่ยลดน้อยลง  

  ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าเช่าเวลาโฆษณา และค่าบริการขึน้ช่องดาวเทียม เป็นหลกั สําหรับปี 2560             
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุการให้บริการเท่ากบั 22.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นจํานวน 18.24 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44.61 โดยมีกําไรขัน้ต้นเท่ากบั 41.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 เป็นจํานวน 3.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.92 
และมีอตัรากําไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการโฆษณาสาํหรับปี 2560 และ 2559 เทา่กบัร้อยละ 64.83 และร้อยละ 48.39 ตามลาํดบั 
ทัง้นีก้ารที่รายได้จากการให้บริการปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 แต่กําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นกลบัเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างขอใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทศัน์ จึงต้องเช่าเวลาจากบริษัทที่
เก่ียวข้องกนัเพื่อทําธุรกิจ แต่ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับใบอนญุาตฯ ของตนเอง สง่ผลให้กําไรขัน้ต้นและอตัรา
กําไรขัน้ต้นธุรกิจบริการโฆษณาในปี 2560 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559  

  ในขณะที่ปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทนุการให้บริการเท่ากบั 30.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็น
จํานวน 8.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.98 โดยมีกําไรขัน้ต้นเท่ากบั 19.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจํานวน 22.53 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.95 และมีอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 38.44 ทัง้นีก้ารที่กําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรขัน้ต้นลดลง 
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สืบเนื่องจากในคร่ึงปีหลงัของปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทําสญัญาเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายการถ่ายทํารายการซึ่งจะมา
ปฏิบตัิงานในปี 2561 ทําให้ปี 2561 นีม้ีคา่ใช้จ่ายจากการถ่ายทํารายการเพิ่มมากขึน้ 

3. ธุรกิจขายผลิตภณัฑ์ 
สาํหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงิน18.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็น

จํานวน 19.92 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการขายผลติภณัฑ์หลายโครงการ เมื่อเทียบกบัปี 2560 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงิน 36.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 
เป็นจํานวน 17.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.65 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มีลกูค้ารายใหญ่เพิ่มขึน้ 

  ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนการว่าจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ผลิตจาก
ภายนอกเพื่อผลติสนิค้าให้กบับริษัทฯ ซึง่ต้นทนุขายจะแปรผนัโดยตรงกบัปริมาณผลติภณัฑ์และสนิค้าที่บริษัทฯขายได้  

  กําไรขัน้ต้นจากการขายผลติภณัฑ์สาํหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เทา่กบั 18.91 ล้านบาท 5.58 ล้านบาท และ 
13.66 ล้านบาท ตามลําดบั และอตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากบั ร้อยละ 50.96 ร้อยละ 70.06 
และร้อยละ 62.54 ตามลาํดบั ซึง่การเปลีย่นแปลงของอตัรากําไรขัน้ต้นจะขึน้อยูก่บัราคาขายเป็นหลกั โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ไมไ่ด้มีการผลติสนิค้าเพิ่มขึน้ และมีการสง่เสริมการขายมากกวา่ปีก่อนทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นลดลง 

4. รายได้อื่น 
สําหรับปี 2560 รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหน่าย

ทรัพย์สนิ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้อื่น เทา่กบั 1.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 
2.86 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2559 

สําหรับปี 2561 รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากการเป็นตวัแทนการจําหน่ายคอน
เทนต์ ดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนและกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้ โดยสําหรับปี 
2561 รายได้อื่นมีจํานวนเทา่กบั 18.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 16.54 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 903.83 โดยมีสาเหตหุลกัมาปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นจํานวน 11 .80 ล้านบาท มีรายได้จาก
การเป็นตวัแทนการจําหนา่ยเป็นจํานวนเงิน 2.53 ล้านบาท และมีกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้จํานวน 1.81 ล้านบาท 

ค่าให้จ่าย 

 ค่าให้จ่ายในการขายและการบริการ 

 

 

 

 

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการสาํหรับปี 2560 เทา่กบั 32.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 16.60 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 106.89 และสาํหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเท่ากบั 51.71 ล้านบาท 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการจดังาน (Event) 10.63             68.45 14.67             45.66 20.79             40.20 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 4.36             28.07 13.71             42.67 25.33             48.98 

อืน่ๆ 0.54               3.48 3.75             11.67 5.59             10.81 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 15.53        100.00 32.13        100.00 51.71        100.00 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริการ

งบการเงนิรวมส าหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม

2559 2560 2561
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เพิ่มขึน้จากปี 2560 เท่ากบั  19.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.94 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกบัรายได้ที่เติบโตขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ของบริษัทฯผ่านสื่อต่าง ๆ 
มากขึน้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผู้ชมซีรีย์ และลกูค้าทกุกลุม่ของบริษัทฯ ซึง่สง่ผลให้รายได้ในธุรกิจ
ให้บริการและจําหนา่ยคอนเทนต์เพิ่มขึน้ 

 ค่าให้จ่ายในการบริหาร 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 132.43 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2559 เท่ากบั 36.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.76 โดยมีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของ (1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
พนกังานและผู้บริหาร ท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทมีการรับพนกังานเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ (2) ค่าใช้จ่ายอื่น โดย
คา่ใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ถาวร คา่เช่าอาคารและคา่บริการสว่นกลาง และคา่ใช้จ่ายในการติดตอ่งาน
ตา่งประเทศ คา่ใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึน้เนื่องจาก ในปี 2560 มีคา่เดินทางไปติดตอ่ต่างประเทศ เพื่อซือ้คอนเทนต์ และค่าเสื่อมราคา
สนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้ สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 ที่ลดลงประกอบด้วย (1) สํารองค่าภาษีและเบีย้ปรับ ซึ่งลดลง
เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการชําระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วแล้วทัง้จํานวนในเดือนมิถนุายน 2560 

สําหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 137.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 
เทา่กบั 5.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 เนื่องจาก  )1   (การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร โดยเพิ่มขึน้เท่ากบั 
19.02 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.07 ซึ่งสอดคล้องกบัจํานวนพนกังานที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจ 
(2) การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้ในการบริหารอื่น ๆ  โดยเพิ่มขึน้เทา่กบั 9.83 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 32.98 ซึง่มีสาเหตหุลกัมา
จากในปีปัจจบุนั บริษัทฯ มีการจําหนา่ยคอนเทนต์ในตา่งประเทศ ส่งผลให้มีคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึน้ 
และในขณะท่ี )3  (มีการลดลงของคา่ภาษีและเบีย้ปรับ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่เบีย้ปรับภาษีจากการนําสง่ภาษีลา่ช้า 
ประมาณ 22.11 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายดงักลา่วแล้วทัง้จํานวนในไตรมาสที่สองของปี 2560 โดยในปีปัจจุบนั 
บริษัทฯ ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้ 

 ค่าให้จ่ายทางการเงนิ 

  สําหรับปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 85.10 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 เท่ากบั 
10.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 400.00 ล้านบาทที่
ออกในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 และจํานวน 210.00 ล้านบาท ที่ออกในเดือน มิถนุายน 2560 ประกอบกบับริษัทฯ มีการใช้เงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 2560 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายพนกังานและผูบ้ริหาร 35.33 37.02 67.77 51.17 86.79 62.98 

ค่าทีป่รึกษา 9.68 10.14 12.69 9.58 11.53 8.37 

ค่าภาษีและเบีย้ปรับ 29.32 30.72 22.47 16.97 0.25 0.18 

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1.62 1.70 (0.31) (0.23) (0.40) (0.29)

อืน่ ๆ 19.49 20.42 29.81 22.51 39.64 28.76 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 95.44 100.00 132.43 100.00 137.81 100.00 

ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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สาํหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยทางการเงินเทา่กบั 67.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจํานวน

เงิน 17.72 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20 .83  อนัเป็นผลมาจากการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายทางการเงินอยา่งมีประสิทธิผลของบริษัทฯ อาทิเช่น การจ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้ที่มีอตัราดอกเบีย้สงู ทัง้
แฟคเตอร่ิง และตัว๋สญัญาใช้เงิน เป็นต้น 

 
ฐานะการเงนิ 

 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,251.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากยอด

คงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 112.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

(1) เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 786.73 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทนุใน
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติมในระหวา่งปี 2561 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจ่ายชําระคืน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้สงู เพื่อเป็นการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 12.87 ล้านบาท ซึ่งลงทุนใน 
กองทนุเปิดธนชาตบริหารเงิน และ กองทนุเปิดภทัร มนัน่ีโพสทิีฟ  

 

ล้านบาท 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 +/(-) +/(-)%

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 925.49 138.76 (786.73) (85.01%)

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอื้น่ 739.98 1,117.59 377.61 51.03% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 72.21 82.73 10.52 14.57% 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการ 102.90 655.21 552.31 536.74% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 1,184.27 1,181.01 (3.26) (0.28%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 113.69 75.90 (37.79) (33.24%)

รวมสินทรัพย์ 3,138.54 3,251.20 112.66 3.59% 

หน้ีสิน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 523.14 93.95 (429.19) (82.04%)

ส่วนของหุ้นกู้ทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 599.04                 - (599.04) (100.00%)

หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 173.50 198.17 24.67 14.22% 

หุ้นกู้ - สทุธิจากส่วนทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                 - 885.00 885.00 100.00% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16.48 20.02 3.54 14.02% 

รวมหน้ีสิน 1,312.16 1,197.14 (115.02) (8.77%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,826.38 2,054.06 227.68 7.61%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,138.54 3,251.20 112.66 3.59% 
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(2) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 377.61 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 51.03 ซึ่งสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้
ของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับลกูหนีก้ารค้าที่ค้างชําระ 6 - 12 เดือน จํานวน 302.84 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับการชําระจากลกูค้าเท่ากบั 115.06 ล้านบาท  )ข้อมลู ณ  27 กุมภาพนัธ์ 2562) 
แม้ว่าลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีมลูค่าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ผู้บริหารยังคงเช่ือมัน่ว่าจากประสบการณ์ทางธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลกูค้าได้
โดยเฉพาะลกูค้ารายใหญ่ ซึ่งไมเ่คยมีประวตัิด้านการไมชํ่าระเงิน 

(3) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สิทธิรายการเพิ่มขึน้เป็นจํานวนเงิน 552.31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 536.74 
เน่ืองจากมีการจ่ายเงินจองลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ที่มีรายได้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง โดยแบง่เป็น (1) การจ่ายเงินลว่งหน้าเพ่ือตอ่อายลุขิสทิธ์ิคอนเทนต์เดมิ
เป็นประมาณ 122.20 ล้านบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําหรับสิทธิในประเทศเป็นจํานวนเงินประมาณ 
56.56 ล้านบาท และ (3) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สําหรับสิทธิต่างประเทศเป็นจํานวนเงินประมาณ 451.68 
ล้านบาท เพ่ือรองรับแผนการเติบโตด้านการสง่ออกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ของบริษัทฯ 

(4) ลิขสิทธ์ิรายการลดลง 3.26 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.28 โดยในระหว่างปี 2561 มีการลงทนุค่าลิขสิทธ์ิ
รายการเป็นจํานวน 776.14 ล้านบาท และมีคา่ตดัจําหนา่ยเป็นจํานวนเงิน 779.40 ล้านบาท 

(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงเป็นจํานวน 37.79 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือสว่นใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 เป็นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่ง ณ ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ลดวงเงินกู้ยืมระยะ
สัน้ดงักลา่ว จึงนําเงินฝากที่ปลอดภาระคํา้ประกนัไปลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่การออม
กบัสถาบนัการเงิน สง่ผลให้ยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง  

หนีส้ินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 1,197.14 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 

115.02 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.77 การลดลงของหนีส้ินรวมเกิดจากภายหลงับริษัทฯ ได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยยอดคงเหลือของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2561ลดลงจากสิน้ปีที่แล้วเทา่กบั 429.19 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 82.04 และในระหวา่งปี 2561 บริษัทฯ ได้มี
การออกหุ้นกู้  2 ครัง้ เป็นจํานวนเงิน 900 ล้านบาท ซึง่มีอาย ุ2 ปี และมีอาย ุ1 ปี 11 เดือน 28 วนั โดยวตัถปุระสงค์ในการออก
หุ้นกู้ ดงักล่าวเพื่อใช้ในการชําระคืนหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ที่จะครบกําหนดไถ่ถอนในระหว่างปี และใช้เป็นเงินทุนในก ารดําเนิน
กิจการ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 2,054.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 

227.68 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
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 สภาพคล่องและความพอเพียงของเงนิทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 4.58 เท่า และ 1.34 เท่า 
ตามลาํดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่กบั 4.30 เท่า และ 1.29 เท่า ตามลําดบั โดยมีสาเหตสุําคญัมาจากการที่
บริษัทฯ จ่ายชําระหุ้นกู้ ไปในระหวา่งปีทําให้ยอดคงเหลือของหนีส้ินหมนุเวียนลดลง จึงทําให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัท
ปรับตวัดีขึน้ 

 นอกจากนีณ้ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 
0.58 เท่า และ 0.72 เท่า ตามลําดบั ซึ่งปรับตวัลดลงจากการเติบโตของยอดคงเหลือของสว่นของผู้ ถือหุ้นผลที่มีผลกําไรจาก
การดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

14.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง” 

 





    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 1.   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลเรือเอกอภิชาต ิเพ็งศรีทอง 
 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 

 
 

69 - ปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์ 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 โรงเรียนนายเรือ 

- หลกัสตูรป้องกนั
ราชอาณาจกัร  
ภาครัฐร่วมเอกชน  
วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

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

- ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 

2558 – 2559  ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

จั ด ห า  ผ ลิ ต  แ ล ะ
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

สนิเช่ือทะเบียนรถ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บ ริ ษั ท  เ อ ส  แ อ น ด์  เ จ 
อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล  
เ อ น เ ต อ ไ พ ร ส์  จ า กั ด 
(มหาชน) 
 

ผลติเคร่ืองส าอาง 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุชยั ชมภไูพสร 
 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการตรวจสอบ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน : 
  30 พฤษภาคม 2559 

58 - ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั ธรุกิจบณัฑิตย์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 

2558 – 2559  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
และ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ากัด
(มหาชน) 

น า เ ข้าและจ าหน่าย
เคร่ืองจักรหนักท่ีใช้ยก
แผ่นเหลก็ 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท ส านักงาน  พี.บี.เอส 
จ ากดั  

ตรวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปรีชา บณุยกิดา 
 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
   14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการตรวจสอบ : 
   14 พฤศจิกายน 2558 
• ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง : 
  15 สงิหาคม 2559 
• กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน : 
  30 พฤษภาคม 2559 

58 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขานิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมาย
มหาชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 

2558 – 2559  
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริ ษัท  ขนส่ งภาค อีสาน 
2559 จ ากดั 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และคนโดยสารทัง้ทางบก
ทางน า้และทางอากาศ
ทัง้ายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ส านักงานกฎหมาย

และการบญัชี เอส.พี.ที.เทรด 

จ ากดั 

การให้ค าปรึกษาและการ

ให้ค าแนะน าทางฎหมาย 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้
จ ากดั (มหาชน) 

อสงัหาริมทรัพย์ 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ 
จ ากดั  

บริการให้เช่าท่ีพกัอาศยั 

2538 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวรปิโตรเลียม 
จ ากดั 
 
 

บริการค้าปลีกน า้มนั 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางธิตญิา พงศ์พนัธุ์วฒันา
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• กรรมการอิสระ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการตรวจสอบ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง : 
  15 สงิหาคม 2559 

40 - ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขา
บญัชีต้นทนุ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

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

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

- หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program  
รุ่น 22/2016 

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

 
 

- ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสทิธิ
คอนเทนต์ 

2558 – 2559  กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 

ให้บริการและจ าหน่ายสทิธิ
คอนเทนต์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

บ ริ ษั ท  ค อ น ส ต รั ค ชั่ น 
คอนกรีต จ ากดั 

ผลิตจ าหน่ายและจัดส่ง
คอนกรีตผสมเสร็จ 

2555 – ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท อินทรินสคิ  รีซอร์สเซส 
จ ากดั 

น า เ ข้ า แ ล ะ จ า ห น่ า ย           
ถ่านหนิ 

    

    

    



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

  

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางธิตญิา 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 เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์
 
กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจ         
ลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการ  
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจ
ลงนามผกูพนับริษัท) : 
  7 พฤษภาคม 2556 
• ประธานกรรมการบริหาร  : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• กรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) : 
   29 มิถนุายน 2559 
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ  
   กรรมการผู้จดัการ : 
   11 พฤษภาคม 2561 

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

- ประกาศ นียบัต รหลักสูต ร         
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร บ ริ หา ร ธุ ร กิ จ 
อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 47  

- ห ลั ก สู ต ร  D i r e c t o r 
Accred i ta t ion  Prog ram 
(DAP) 123/2016  

 

64.02 (2) พ่ีชายนางสาว
พิมพ์อมุา  

จกัราจฑุาธิบดิ ์

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบ ริ ษัท)กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 
 
 

2559 – 2561 
 
 
 
 
 

กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบ ริ ษัท)กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร   และกรรมการผู้ จัดการ 
(รักษาการ)  

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 
 
 

2556 – 2559  
 
 

กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)  กรรมการสรรหาและ
ก า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 
 
 
 

ให้บริการและจ าหน่าย
สทิธิคอนเทนต์ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท ยไูนเตด็แลนด์ จ ากดั ก า ร ซื อ้ แ ล ะ ก า ร ข า ย
อสังหา ริมทรัพย์ ท่ี เ ป็น
ของตนเองท่ีไม่ใช่  เ พ่ือ
เป็นท่ีพกัอาศยั 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
 

บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ 
จ ากดั 

อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ
สถาบันฝึกอบรมบุคคล 
คณะบคุคล/นิตบิคุคล 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์
(ตอ่) 

    2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากดั อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจช่อง
สถานีโทรทศัน์ประเภทข่าว 

     2557 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี 
จ ากดั 
 
 

อยู่ระหว่างศกึษาธุรกิจตวัแทน
จ า ห น่ า ย เ ว ล า โ ฆ ษ ณ า
สถา นี โทรทัศ น์ร ะบบผ่ าน
ดาวเทียม 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น  รีเวอร์คิง 
คอมเพลก็ซ์ จ ากดั 

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

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ 
จ ากดั 

ร้านสะดวกซือ้และมินิมาร์ท 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริ ษัท  เจ เค เอ็น  คอฟ ฟ่ี 
จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม Amezon 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล  
โฮลดิง้ จ ากดั 

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัท
อ่ืน (Holding company) 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จ ากดั จ าห น่า ยชา  ก าแฟ  โ ก โ ก้
เคร่ืองด่ืมทัง้ร้อนและเย็น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 
จ ากดั 

ธุรกิจให้บริการขายช่วงเวลา
โฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์
ระบบผ่านดาวเทียม 

     2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

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

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอร์จี 
จ ากดั 

ขายปลีกเชือ้เพลิงยานยนตร์
ในสถานีป๊ัม 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท อชิแก๊ส จ ากดั สถานีบริการแก๊สเอ็นจีวี แอล
พีจี 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์
(ตอ่) 

    2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ลีฟวิ่ง เน็ท
เวิร์ค จ ากดั 

ขายผลติภณัฑ์อปุโภคบริโภค 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บ ริ ษัท  แอนด รู ว์  บิ ลดิ ง้ 
จ ากดั 

รั บ เ หม า ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร 
อาคารพาณิช ย์  และ ท่ีอยู่
อาศยั 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค 
จ ากดั 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวพิมพ์อมุา จกัราจฑุาธิบดิ ์
 
กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจ 
ล ง น า ม ผู ก พั น บ ริ ษั ท ) 
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ ร อ ง
กรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

• กรรมการ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
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 Program 
(DAP) รุ่น 122/2015 

 

- หลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program 
(EDP)รุ่นที่ 18 ซึง่จดัโดย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้องสาว 
นายจกัรพงษ์  
จกัราจฑุาธิบดิ ์

2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจ
ล ง น า ม ผู ก พั น บ ริ ษั ท )
กรรมการบริหาร  และรอง
กรรมการผู้ จัดการสายงาน
บริหาร  

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 
 
 

2558 – 2559 กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจ
ล ง น า ม ผู ก พั น บ ริ ษั ท ) 
กร รมกา รบ ริหา ร  และ รอ ง
กรรมการผู้ จัดการสายงาน
บริหาร  

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
 

บริษัท เบเน่ บางแค จ ากดั 
 
 

กิจการร้านกาแฟ เบเกอร่ี ไอศกรีม 
รวมทัง้การจ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

2557 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
 

บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ 
จ ากดั 
 

อยู่ ระหว่างศึกษาธุร กิจสถาบัน
ฝึกอบรมบุคคล คณะบุคคล/นิติ
บคุคล 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี 
จ ากดั 

อยู่ ระหว่างศึกษาธุร กิจตัวแทน
จ า ห น่ า ย เ ว ล า โ ฆ ษ ณ า
สถานีโทรทศัน์ระบบผ่านดาวเทียม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากดั อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ศึ ก ษ า ธุ ร กิ จ ช่ อ ง
สถานีโทรทศัน์ประเภทข่าว 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ 
จ ากดั 

ร้านสะดวกซือ้ และมินิมาร์ท 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 
จ ากดั 

ธุ ร กิจ ใ ห้บ ริ กา รขายช่ วง เ วลา
โฆษณาผ่านสถานีโทรทศัน์ระบบ
ผ่านดาวเทียม 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพิสมยั ลขิิตอ านวย 
 
กรรมการ (กรรมการผู้ มีอ านาจ  
ล ง น า ม ผู ก พั น บ ริ ษั ท )
กรรมการบ ริหารความ เสี่ ย ง 
กรรมการบริหาร  และรอง
กรรมการผู้จดัการอาวโุส 
 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• กรรมการ : 
  14 พฤศจิกายน 2558 
• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
ผกูพนับริษัท : 

  8 กนัยายน 2560 
• กรรมการบริหาร : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง : 
  15 สงิหาคม 2559 

48 - ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

- ห ลั ก สู ต ร  D i r e c t o r 
Accred ita t ion Program 
(DAP) รุ่น 122/2015 

 

- หลกัสตูร CFO in Practice 
รุ่ น ท่ี  7/2017 สภาวิ ช า ชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้จดัการอาวโุส 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2559 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้ จัดการสายงาน
การเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2558 – 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
การเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2557 – 2558  
 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
 
 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 
 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 

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



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

•  ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร 
สายงานการเงินและบญัชี : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส : 

16 มกราคม 2561 (เร่ิมด ารง
ต าแหน่ง 16 กมุภาพนัธ์ 2561) 

2544 – 2557 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน  บริษัท เจเคเอ็น แลนด์
มาร์ค จ ากดั 
 
 
 
 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
การตลาดและการขาย 
 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• กรรมการ : 
  25 เมษายน 2561 
• กรรมการบริหาร : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร 
สายงานขายและการตลาด : 
  30 พฤษภาคม 2559 
• ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร 
สายงานขาย : 
  11 พฤษภาคม 2561 

56 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน 
สนุนัทา 

- ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้ จัดการ
สายงานขาย 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2559 – 2561 กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้ จัดการสายงาน
ขายและการตลาด 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2558 – 2559  กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้ จัดการสายงาน
ขายและการตลาด 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2556 – 2558  
 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 
 
 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั 
 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จ ากดั ใ ห้ เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
สงัหาริมทรัพย์ 

2550 – 2556  ผู้จดัการฝ่ายขาย  บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค 
จ ากดั 

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธีรภทัร์  เพ็ชรโปรี 
 
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
การเงินและบญัชี 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• ผู้ ช่วยรองกรรมการผู้ จัดการ   
สายงานการเงินและบญัชี : 
   28 กมุภาพนัธ์ 2560  
  (เร่ิมด ารงต าแหน่ง 15 มีนาคม 

2560) 
• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี  :                     
16 มกราคม 2561 (เร่ิมด ารง
ต าแหน่ง 16 กุมภาพันธ์ 
2561) 

 

44 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- หลกัสตูร Strategic CFO in 
Capital Markets รุ่นท่ี 6 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

0.009 ไม่มี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ จัดการสาย
งานการเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2560– 2561 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ
สายงานการเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2548 – 2560  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บริษัท แพน ราชเทวี ก รุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

การผลิตและจ าหน่ายเวชส าอาง
และเคร่ืองส าอาง 

2546 – 2548  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท  แอดวานซ์  สไป รูลิน่ า      
ไบโอเทคโนโลยี จ ากดั 

 

การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ ซึ่ง
มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 

    

 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบรรพต  ชวาลกร 
 
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
ปฏิบตักิาร 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• รองกรรมการผู้จดัการสาย
งาน  
   ปฏิบตักิาร : 
   16 มกราคม 2561   (เร่ิม
ด ารงต าแหน่ง  1 กมุภาพนัธ์ 
2561) 
• รองกรรมการผู้จดัการสาย
งาน  
   การลงทนุ : 
   10 สงิหาคม 2561    

 

46 - ปริญญาโท คณะพาณิชย 
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี 
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ม ห า บัณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
การเงิน หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
(สาขาวิชาการบญัชี) 
 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

 

- ไม่มี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ จัดการสาย
งานการลงทนุ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2561 รองกรรมการผู้ จัดการสาย
งานปฏิบตักิาร 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2556 - 2561  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท วินคอร์  นิกซ์ดอร์ฟ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(ปัจจุบัน คือ ดีโบลด์ นิกซ์
ดอร์ฟ) 

การจัด จ าห น่ ายอุ ปก ร ณ์และ
ชิ น้ส่ วนอิ เล็กทรอนิกส์ ส าห รับ
ธนาคารและธุรกิจค้าปลีก  

2550 - 2556  Financial Controller บริ ษัท  เมทเล่อ ร์ -โท เลโด 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

การจัดจ าหน่ายและบ ารุงรักษา
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ชั่ ง
อตุสาหกรรม 
 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

http://mt.yellowpages.co.th/
http://mt.yellowpages.co.th/


    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

 

 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมบตั ิ กิตตบินัเทงิกลุ 
 
รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• รองกรรมการผู้จดัการสาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
  16 มกราคม 2561  
  (เร่ิมด ารงต าแหน่ง 
  1 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
 

48 - ปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ
และนวัตก ร รม  หลัก สูต ร
บ ริหา รธุ ร กิ จมหาบัณฑิต 
ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม 
มหาวิ ทยาลัย เ ทค โน โล ยี     
พระจอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี  
คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอ 
นิคส์  
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
 

0.005 ไม่มี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ จัดการสาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2559 - 2561  ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซน เทคโนโลยี จ ากดั ขายปลีกเคร่ืองเล่นวีดิโอเกมและ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

2556 - 2559  ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เซน เทคโนโลยี จ ากดั ขายปลีกเคร่ืองเล่นวีดิโอเกมและ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5


    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสธุานชุ  สธีุรวฒันานนท์ 
 
รองกรรมการผู้ จัดการสายงาน
คอนเทนต์ 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
คอนเทนต์ : 
  10 สงิหาคม 2561  
  (เร่ิมด ารงต าแหน่ง 
  1 พฤศจิกายน 2561) 
 
 
 
 

47 - ปริญญาโท 

คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 

วิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

-  หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP246/2017) 

    สมาคมส่ง เส ริมกรรมการ          

บริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Diploma 

Examination 61/2017  

    สมาคมส่ ง เ ส ริ มก ร รมกา ร          

บริษัทไทย 

- วุฒิบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การ

บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

(RE-CU Senior 44)  

     ส ม า ค ม ผู้ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ

อสงัหาริมทรัพย์   

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
คอนเทนต์ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2559 - 2561  ผู้ อ านวยการส านักงานธุรกิจ
และรัฐกิจสมัพนัธ์ 

บริษัท  ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียม (ยกเว้นการบริการจดัส่ง
สัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยุ
ผ่านดาวเทียม) 

2557 - 2558 ผู้ อ านวยการส านักงานบริหาร
จั ด ก า ร สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร          
แ ล ะ ง า น บ ริ ห า ร  In-Flight 
Entertainment& Connectivity 
Service 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียม (ยกเว้นการบริการจดัส่ง
สัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยุ
ผ่านดาวเทียม) 

2555 - 2557 ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น                   
โลจิ สติกส์ และงานบ ริหา ร
จดัการ 

บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) 

กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียม (ยกเว้นการบริการจดัส่ง
สัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยุ
ผ่านดาวเทียม) 

2551 - 2554  ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั การผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลท่ีใช้
ในการส่งสญัญาณอิเล็กทรอนิกส์
ไปตามสายหรือออกอากาศ 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปิยลกัษณ์  รักประทานพร 
 
รองกรรมการผู้ จัดการสายงาน
การตลาด 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
• รองกรรมการผู้ จัดการสาย
งานการตลาด : 
  10 สงิหาคม 2561  
   

35 - ปริญญาโท 
คณะวารสารศาสตร์ สาขาวิชา
การบ ริหารสื่ อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี  
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
 

 

0.0009 ไม่มี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ จัดการสาย
งานการตลาด 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2561 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิคอน
เทนต์ 

2557 - 2560 บรรณาธิการกลุม่รายการข่าว บริษัท อมรินทร์  เทเลวิชั่น 
จ ากดั 

ก า ร จั ด ผั ง ร า ย ก า ร แ ล ะ ก า ร
ออกอากาศทางโทรทศัน์โดยไม่ต้อง
ส มั ค ร ส ม า ชิ ก  ( ย ก เ ว้ น ท า ง
ออนไลน์) 

2557 บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
และธุรกิจ 

บ ริ ษั ท  ส ป ริ ง นิ ว ส์  ค อ ร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 

2553 - 2556 ผู้ประกาศขา่วสายเศรษฐกิจ
  

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กิจกรรมการผลติรายการโทรทศัน์ 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ (1) ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

(2) สดัสว่นการถือหุ้นของคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ตามที่ระบขุ้างต้น ประกอบด้วยสว่นที่คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์เป็นผู้ ถือครองโดยตรง และสว่นทีถื่อครองผ่าน MEDIA KING CAPITAL LTD. 
(3) ลาออกจากบริษัทมีผลตัง้แตว่นัที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  

(%)(1)  

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาววริศร์นลนิ สภุาสนนัท์ 
 
เลขานกุารบริษัท 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
15  สงิหาคม  2559  
(เร่ิมด ารงต าแหน่ง 19 กนัยายน 
2559) 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

- 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 

0.0006 ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท  บริ ษัท  เจ เค เอ็น  โกลบอล 
มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิ
คอนเทนต์ 

2553 – 2559  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
แทนบริษัท 

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายโสตทัศน 
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
เคร่ืองส าอาง 

2552 – 2559  เลขานกุารบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายโสตทัศน 
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
เคร่ืองส าอาง 

2548 – 2559 กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายโสตทัศน 
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
เคร่ืองส าอาง 

2548 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายโสตทัศน 
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
เคร่ืองส าอาง 

2548 – 2559 ผู้อ านวยการ ส านกักรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายโสตทัศน 
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและ
เคร่ืองส าอาง 

 

 
หมายเหต:ุ (1) ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (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, VIII, 
X 

I, IV, VIII, 
X, XI, XV 

IV, VIII, 
IX , X 

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

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จ ากดั     I, VIII I, VIII         

2. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซีจ ากดั     I, VIII I, VIII         

3. บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จ ากดั     I, VIII I, VIII         

4. บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากดั     I, VIII I, VIII         

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

1. บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ค จ ากดั     I, VIII          

2. บริษัท เจเคเอ็น ริเวอร์คงิ คอมเพลก็ซ์ จ ากดั     I, VIII          

3. บริษัท เจเคเอ็น ลฟิวิ่ง เน็ทเวิร์ค จ ากดั     I, VIII          

4. บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท์ จ ากดั     I, VIII I, VIII         

5. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิง้ จ ากดั     I, VIII          

6. บริษัท เจเคเอ็น เอ็นเนอร์จี จ ากดั     I, VIII          

7. บริษัท บนฟ้า สถาพร จ ากดั     I, VIII  VIII VIII       

8. บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟ่ี จ ากดั      I, VIII          

9. บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จ ากดั     I, VIII          

10. บริษัท แอนดรูส์ บิว้ดิง้ จ ากดั     I, VIII          

11. บริษัท อชิแก๊ส จ ากดั     I, VIII          

12. บริษัท ยไูนเตด็แลนด์ จ ากดั     I, VIII          

13. บริษัท เบเน่ บางแค จ ากดั      I, VIII         

14.  บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ จ ากดั (มหาชน) C, VII, VIII              

15. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) C, VII, VIII              

16. บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส ์
จ ากดั (มหาชน) 

VII, VIII              



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17. บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  III, VII, 
VIII 

            

18. บริษัท ส านกังาน พี.บี.เอส จ ากดั  I, VIII             

19. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   III, VII, 
VIII 

           

20. บริษัท ยิง่ถาวร อพาร์ทเมนท์ จ ากดั   I, VIII            

21. บริษัท ยิง่ถาวร ปิโตรเลียม จ ากดั   I, VIII            

22. บริษัท ขนสง่ภาคอีสาน 2559 จ ากดั   I, VIII            

23. บริษัท ส านกังานกฏหมายและการบญัชี เอส.พี.ที  

      เทรด จ ากดั 

   VIII            

24. บริษัท คอนสตร๊ัคชัน่ คอนกรีต จ ากดั    VIII, IX           

25.  บริษัท อินทรินสคิ รีซอร์สเซส จ ากดั    X           

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

 I – กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม V – กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  IX – รองกรรมการผู้จดัการ        XIII – ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – เลขานกุารบริษัท   X – ผู้บริหาร         XIV – ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 III – กรรมการตรวจสอบ VII – กรรมการอิสระ    XI – กรรมการบริหารความเสี่ยง        XV – รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  
 รายนามกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท 

1 - พลเรือเอกอภิชาต ิเพ็งศรีทอง  2 - นายสรุชยั ชมภไูพสร   3 - นายปรีชา บณุยกิดา         4 - นางธิตญิา  พงศ์พนัธุ์วฒันา  
5 - นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ ์  6 - นางสาวพิมพ์อมุา  จกัราจฑุาธิบดิ ์ 7 - นางพิสมยั  ลขิิตอ านวย        8 - นางสาวกมลรัตน์  มงคลครุธ 
9 - นายธีรภทัร์  เพ็ชรโปรี  10 - นายบรรพต  ชวาลกร                                11 - นายสมบตั ิ กิตตบินัเทงิกลุ        12 – นางสาวสธุานชุ  สธีุรวฒันานนท์ 
13 - นายปิยลกัษณ์  รักประทานพร  14 – นางสาววริศร์นลนิ  สภุาสนนัท์ 

           

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 2.   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อบริษัทย่อย 
รายชื่อกรรมการ 

นายจักรพงษ์  
จักราจุฑาธิบดิ์ 

นางสาวพิมพ์อุมา  
จักราจุฑาธิบดิ์ 

1. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จ ากดั /, // /, // 
2. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จ ากดั /, // /, // 
3. บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จ ากดั /, // /, // 

4. บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากดั /, // /, // 
หมายเหต:ุ / = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    // = กรรมการ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่งและช่ือ ช่ือบริษัท 
องค์กร /  

ประเภทการด าเนินธุรกิจ 

นางอมุาพร     
ภเูวียงแก้ว 

39 - บริหารธุ ร กิจบัณฑิต  (การ
บญัชี)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- การอบรมสมัมนา  

-   การบริหารความเสี่ยงเพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบ, 
สภาวิชาชีพบญัช ี

-  Audit  Program  
Development,  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แหง่ประเทศไทย 

- Board Risk Oversight 
Roles and Responsibility, 
ตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย 

 

- ไมมี่ 2560-ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) 

ให้บริการและจ าหน่ายสิทธิ 
คอนเทนต์ 

2554 - 2560 
 

ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จ ากดั 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

    

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ วา่จ้างหนว่ยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยทีมงานตรวจสอบการควบคมุ

ภายใน มีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน ดงันี ้

ช่ือ-สกุล/ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่งและช่ือ ช่ือบริษัท 
องค์กร /  

ประเภทการด าเนินธุรกิจ 

นายอภินนัทน์ 
ศรีปราโมช 

55 - หลกัสตูร Mini MBA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุ ร กิจบัณฑิต  (การ
บญัชี)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง่ 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) 
ทะเบียนเลขที่ 5092 
- หลกัสตูรการตรวจสอบภายใน 
สมาคมผู้ ตรวจสอบภายใน
แหง่ประเทศไทย 
 

- ไมมี่ 2551-ปัจจบุนั หัวห น้าทีมส่ วนงาน
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
บริษัทจดทะเบียน และ
บ ริ ษั ท ที่ เ ต รี ย ม                 
จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั บ ริ ก า ร ต ร ว จ ส อบ ร ะ บ บ
ควบคุมภายใน และผู้ ตรวจ
สอบบญัชี (Auditor) 
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เอกสารแนบ 4.  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

- ไมม่ี    - 
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เอกสารแนบ 5.  รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  จ ากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ที่มีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดและแนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ตามรายนามและการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

พลเรือเอกอภิชาต ิ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบ 5/5 

นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบ 5/5 

นางธิตญิา  พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการตรวจสอบ 5/5 
 และมี นางอมุาพร  ภเูวียงแก้ว หวัหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ระบไุว้
ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ที่ก าหนดขอบเขต หน้าที่และความ
รับผิดชอบ และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ก ากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน รายการระหวา่งกนั การบริหารความเสีย่ง การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจ การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชี และมีการประเมินตนเองกบัการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปี  โดยในปี 
2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จ านวน 5 ครัง้ ร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมี
วาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัของงานที่ปฏิบตัิได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และ               

บริษัทย่อย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมทกุครัง้ที่มีการพิจารณา           
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินโดยสอบถามผู้สอบบญัชี           
ในเร่ืองความถกูต้อง ครบถ้วน การปรับปรุงรายการบญัชีที่ส าคญั ซึง่ผลกระทบต่องบการเงินความเพียงพอของของข้อมลูที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสงัเกตของผู้ สอบบญัชี  เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้ สอบบญัชีว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ  รับฟังค าชีแ้จง ข้อตรวจพบ 
ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ 
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2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการก ากับดูแลงาน

ตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานและก ากบัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานผลการตรวจสอบภายใน ร่วมกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีบริษัทฯ วา่จ้างจากภายนอก 
และหวัหน้างานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพื่อก่อให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม ตามวตัถปุระสงค์การด าเนินงาน โดยค านงึถึงการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มคา่
และประหยดั ให้มีการดแูลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และให้มีแนวทางการป้องกนัการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยประเมิน
ระบบการควบคมุภายในตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต.  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุ
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ไมพ่บประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบประมาณประจ าปีในการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน             
มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่มีความเหมาะสมและไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

 
3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาความสมเหตสุมผลของการท ารายการ การปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ 
 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความส าคญัและระมดัระวงัต่อการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ตลอดจนให้ค าแนะน าและเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ              
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ในการประเมินและทบทวนความเสี่ยง การจดัท าแผนงานบริหารจดัการความ
เสีย่ง การควบคมุติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร 
และผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฎิบตัิตามกฎหมาย
และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
 

6. การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และการเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคณุภาพงาน 
สถานะของผู้สอบบญัชี ข้อจ ากดัที่มีสาระสาคญั หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และได้มี
การพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อร่วมหารือเก่ียวกบั
การตรวจสอบบญัชี ตลอดจนหารือปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และการหาแนวทางในการแก้ไขประเด็นตา่งๆ  
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ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาการ

ปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาแล้ว มีมติเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกนายกฤษดา                 
เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5238 หรือนางสาว
มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2562 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นเงินจ านวน 2,340,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 830,000 บาท โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส าคญักับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ การค านึงถึงความเสี่ยงการปฏิบตัิงานให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  เพื่อให้ระบบบญัชีและ 
รายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ รวมทัง้ให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ใน
นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า การจดัท าและเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานก ากบัดแูล มีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม  มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ ไม่พบ
รายการท่ีกระทบตอ่บริษัทท่ีเป็นสาระส าคญั 

 
         
 

 (พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หน้า 4 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 1 ทา่น โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2561 ดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายสรุชยั  ชมภไูพสร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4/4 

นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4/4 

นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4/4 

 
 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ           
ที่ระบไุว้ในนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ในการพิจารณาเร่ืองส าคญั ดงันี ้

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  และการ            
สรรหากรรมการท่านใหม่จ านวน 2 ท่าน เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ภายหลงัจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเพื่อให้การพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท มีความครบถ้วน
หลากหลายมมุมองยิ่งขึน้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม           
ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือมายงับริษัทฯ 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิตอ่
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกบั
ธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

3. พิจารณาคดัเลอืกผู้บริหารระดบัสงู และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ เพื่อรองรับการขยายงาน
ของบริษัทฯ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

4. ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหาร
ระดบัสงู โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัโครงสร้างของคณะกรรมการและ
เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ เพื่อใช้ในการประเมนิผลประจ าปีของกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และ
ผู้บริหารระดบัสงู 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 

โดยปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 

 

      (นายสรุชยั  ชมภไูพสร) 
         ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หน้า 5 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งมีสว่นส าคญัที่จะสนบัสนนุให้
ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                        
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ทา่น และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ทา่น เพื่อก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ให้ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ และก ากบัดแูล ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยมีรายนามกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การเข้าร่วมประชมุดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

นายปรีชา  บณุยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

นางธิตญิา  พงศ์พนัธุ์วฒันา กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

นางพิสมยั  ลขิิตอ านวย กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 
   
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป

รายละเอียดได้ดงันี ้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสีย่งประจ าปีที่คณะท างานบริหารความเสีย่งได้ท าการประเมินความเสี่ยง และจดั
ระดบัความส าคญัของความเสีย่งพร้อมทัง้ก าหนดผลกระทบที่เกิดขึน้ และก าหนดวิธีจดัการความเสีย่งนัน้ๆ ให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึน้  

2. ติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสีย่งภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร 
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และ
รายงานการบริหารความเสีย่งดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการก ากบัดแูล ติดตามผลการบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด และทบทวน

ประเด็นความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่องและบรรลเุป้าหมายตามแผน
ธุรกิจที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กรได้อยา่งยัง่ยืน 

 
 
 

(นายปรีชา  บณุยกิดา) 
            ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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