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พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 
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นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



สารจากประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

บริษัทฯ ขอยืนยันวาจะมุงมั่น ตั้งใจ
และพัฒนาการดําเนนิงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบริษัทฯ 

เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการ  

นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 ในป 2561 ที่ผานมา นับเปนปแหงการเริ่มตนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไมวาจะเปน 

การเริ่มตนกาวสูการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (mai) เมื่อปลายป 2560 บริษัทฯ ยังเริ่มตนสูการเปน 

Global Content Management and Distribution Company อยางแทจริง  ซึ่งนอกจากบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการ 

นําคอนเทนตจากตางประเทศมาจัดจําหนายในประเทศไทยจนเปนที่รูจักนิยมอยางแพรหลายและเติบโตอยางตอเน่ืองแลว  

ในป 2561 บริษัทฯ ก็ไดเริ่มนําคอนเทนตที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์ไปจัดจําหนายในตางประเทศ ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

ดังจะเห็นไดวาแมจะเปนการเริ่มตนในปแรกแตก็สามารถทํารายไดถึง 383 ลานบาท หรือคิดเปน 29% ของรายไดคาสิทธิ์ 

ทั้งหมด1,318 ลานบาท ทั้งนี้ ความสําเร็จดังกลาวเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน และความมุงมั่นทุมเทของทีมงาน  ซึ่งในป 2561 

บรษิทัฯ กไ็ดเริม่ตนสูองคกรมอือาชพีอกีดวย โดยมีการปรบัโครงสรางองคกรแบงแยกตามสายงาน และมผีูบรหิารมอือาชพีทีมี่ 

ความเชี่ยวชาญใน แตละสายงานเขามาบริหารงานภายใตวิสัยทัศนเดียวกันคือ “เปนผูนําในอุตสาหกรรมการจัดจําหนาย 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตของประเทศไทยสูสากล และนําเขาคอนเทนตชั้นนําจากตางประเทศ”

 นอกจากความสําเร็จทางดานธุรกิจแลว  บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในป 2561 

บริษัทฯ ไดรับการประเมินผล “100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยม” ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 ไดรับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการ 

สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 2561  และไดรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 

ในระดับ Platinum Awards ประเภทธุรกิจบริการ  ซึ่งจากผลการประเมินและรางวัลที่ไดรับ แสดงใหเห็นวา บริษัทฯ มี 

เจตนารมณที่ชัดเจนในการใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการ 

ผูบริหารและพนกังานทุกคนตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความมุงมั่นที่จะสรางผลงานคุณภาพ 

ออกสูสาธารณะ รวมทั้งรักษาระดับการเปนผูนําทางดานคอนเทนตใหอยูในลําดับ ที่ 1 ตอไป 

 ทายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)  

ขอขอบพระคุณผูถือหุน พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝายที่เกี่ยวของ ที่ใหการสนับสนนุและใหความไววางใจบริษัท เจเคเอ็น         

โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ตลอดมา บริษัทฯ ขอยืนยันวาจะมุงมั่น ตั้งใจ และพัฒนาการดําเนนิงานอยางเต็ม 

ความสามารถเพื่อใหบริษัทฯ เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป



ผลการดําเนนิงานตามงบการเงินรวม 2559
ป พ.ศ.

 งบแสดงฐานะทางการเงิน (หนวย : ลานบาท)

 รวมสินทรัพย

 รวมหนี้สิน

 รวมสวนของผูถือหุน

1,695.69

1,147.19

548.50

2560
ป พ.ศ.

3,138.54

1,312.17

1,826.37

2561
ป พ.ศ.

3,251.20

1,197.14

2,054.06

 งบกําไรขาดทุน (หนวย : ลานบาท)

 รายไดจากการขายและการใหบริการ

 รวมรายได

 กําไรขั้นตน

 กาํไร (ขาดทนุ) กอนหกัคาใชจายทางการเงนิ และคาใชจายภาษเีงนิได

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

 กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

841.69

846.37

394.84

288.55

164.09

0.41

1,153.76

1,155.58

488.15

325.41

187.67

0.45

1,404.24

1,422.61

525.39

354.24

227.68

0.42

อัตราสวนทางการเงิน 2559
ป พ.ศ.

 อัตรากําไรขั้นตน  (%)

 อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน  (%)

 อัตรากําไรสุทธิ  (%)

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน   (%)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%)

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (เทา)

 

46.91

34.28

19.39

35.18

11.98

2.09

2560
ป พ.ศ.

42.31

28.20

16.24

15.80

7.76

0.72

2561
ป พ.ศ.

37.41

25.23

16.00

11.73

7.13

0.58
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย เปนกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจให 

บริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต รวมถึงธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑและธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและ 

ประชาสัมพันธ สินคา ทางสถานีโทรทัศนทั้งระบบผานดาวเทียม (Satellite) ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนของกลุมบริษัท และระบบ 

ดิจิตอลที่บริษัทฯ ซื้อเวลาจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล บริษัทฯจดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดย 

นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์  ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนเทากับ 1,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท ปจจุบันนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครัวเปนทั้งผูถือหุนรายใหญ (ณ 31 ธันวาคม 2561 

ถือหุนรอยละ 67.54 ของทุนจดทะเบียนและ ชําระแลว) และเปนผูบริหารของบริษัทฯ

 ธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนนิการเริ่มแรก คือ ธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ อาทิเชน สินคาดีวีดีชุด (Box set) 

เสื้อยิ้มใหพอ นํ้าดื่มตราภัทรพัฒน เปนตน ซึ่งเปนสินคาและผลิตภัณฑภายใตสิทธิ์ของบริษัทฯ เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด 

(“JKN Landmark”) (เดิมชื่อ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด) ซึ่งเปนบริษัทที่นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครัว 

สุธีสถาพร (ครอบครัวนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์) เปนผูบริหาร และถือหุนทั้งจํานวน JKN Landmark เคยประกอบธุรกิจ 

ใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต รวมถึงจําหนายสินคาและผลิตภัณฑอื่นๆ กอนที่จะเปลี่ยนเปนประกอบธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย เชน การใหเชาอาคารสํานกังาน ในป 2557 และเนื่องจากนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์และครอบครัว 

เล็งเห็นวาธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ดําเนนิการ ภายใต JKN Landmark มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจาก 

เปนชวงทีอ่ตุสาหกรรมโทรทศันในประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงครัง้สําคญั คอื รฐับาลเปดโอกาสใหบรษิทัตางๆ รวมประมูล 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ดังนัน้เพื่อเปนการรองรับการเติบโต และขยายในธุรกิจใหบริการและ 

จําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต นายจักรพงษและครอบครัวสุธีสถาพรจึงดําเนนิการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต ของ JKN Landmark 

ใหกับบริษัทฯ เพื่อดําเนนิธุรกิจ ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 เปนตนมา

 ภายหลังบริษัทฯ ดําเนนิธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต ซึ่งบริษัทฯ ไดทุมเทในการศึกษา และมีการ 

ลงทุนซื้อและนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตหลากหลายขึ้นและตอบสนองความตองการของผูชมในประเทศและตางประเทศ 

อาทิเชน ลิขสิทธิ์คอนเทนต ประเภทซีรีส การตูน ภาพยนตร สารคดี เปนตน เพื่อรองรับการเติบโตของความตองการ 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตของผูประกอบธุรกิจสถานี โทรทัศนทุกระบบ ผูประกอบธุรกิจเผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนตผานระบบวิดีโอ 

ออนดีมานด (Video On Demand หรือ VOD) ผูประกอบ ธุรกิจเผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนตในรูปแบบโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท 

(Home Entertainment) อาทิเชน ดีวีดี (DVD) และบลูเรย (Blu-ray) ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ ใหบริการและจําหนาย 

เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ซื้อและนําเขาจากเจาของลิขสิทธิ์โดยตรงทั้งจาก เจาของลิขสิทธิ์ในตางประเทศ อาทิเชน เกาหลีใต 

อินเดีย จีน ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา เปนตน และบริษัทในประเทศที่ไดรับสิทธิ์ จากเจาของลิขสิทธิ์ในตางประเทศ

 นอกจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต และธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ บริษัทฯ ยังมีรายไดจากธุรกิจ 

ใหบริการ และจําหนายเวลาทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ซึ่งเปนเวลาที่บริษัทฯ ไดรับจากเจาของสถานีโทรทัศนโดยตรง 

นอกจากธุรกิจของ บริษัทฯ ตามระบุขางตน  บริษัทฯมีบริษัทยอยทั้ง 4 บริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุนทั้งจํานวน และประกอบธุรกิจ 

ดังนี้ บริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท ดําเนนิธุรกิจ 1) ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อประชาสัมพันธและโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑ 

ทางสถานีโทรทัศน ระบบผานดาวเทียม (Satellite) ชองรายการ JKN Dramax และ 2) ธุรกิจตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณา 

ของสถานีโทรทัศนใหกับกลุมบริษัท และ 2 บริษัท อยูระหวางศึกษาธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจชองสถานีโทรทัศนขาว และ 2) 

ธุรกิจสถาบันฝกอบรมบุคคล คณะบุคคล/นติิบุคคล

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการกําหนดมีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมท้ังกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เปนผูนาํในอตุสาหกรรมการจดัจาํหนายลขิสทิธิค์อนเทนตของประเทศไทยสูสากลและนําเขาคอนเทนตชัน้นําจากตางประเทศ

1. เปนผูนําดานการนําเขาคอนเทนตแบรนดคุณภาพระดับโลกมาสูประเทศไทย

และประเทศกลุม CLMV

2. เปนผูนําดานการพัฒนาคอนเทนตไทยใหเผยแพรและจัดจําหนายสูสากล

3. เปนผูนําในการสรางแรงบันดาลใจใหแกประชาชนดานการใชชีวิต

ซึ่งเปรียบเสมือนการเปนหนาตางโลกของคนไทย ผานเรื่องราวทั้งสาระ

และบันเทิงเพื่อใหทุกคนไดเห็นโลกกวางและสรางวิสัยทัศน

เปาหมาย (AIMS)

กลยุทธ (STRATEGY)

1. เปนผูนําดานการนําเขา และจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตระดับโลกในประเทศไทย

2. เปนตัวแทนในการเผยแพรคอนเทนตที่มีคุณภาพภายในประเทศไปสูระดับสากล

3. สรางการเรียนรูและสงเสริมวัฒนธรรมที่ดีผานคอนเทนตระดับโลก

(1) สิทธิ์เผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนตผานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

ดิจิตอล (DTT : Digital Terrestrial TV)

(2) สิทธิ์เผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนตผานการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน

ระบบเคเบิลและดาวเทียม (Cable & Satellite)

(3) สิทธิเ์ผยแพรลขิสทิธิค์อนเทนตในรปูแบบโฮมเอน็เตอรเทนเมนท (Home 

Entertainment) เชน แผน DVD หรือ Blu-ray

(4) สิทธ์ิเผยแพรลขิสทิธิค์อนเทนตทางระบบชองสญัญาณทางอินเตอรเนต็ 

หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด (VOD : Video On Demand)

(5) สิทธิ์เผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนตในรูปแบบสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยว

เนื่องกับคอนเทนต (Merchandise)

(6) สิทธิ์เผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนตผานสื่อสิ่งพิมพ (Publishing) เชน 

หนงัสือพิมพ แมกกาซีน และพอคเก็ตบุคส (Pocket Book)

(7) สิทธิเ์ผยแพรลขิสทิธิค์อนเทนตในระบบขนสงสาธารณะ เชน รถโดยสาร 

ประจาํทาง รถไฟ เรอื และเครือ่งบนิ ซ่ึงปจจบัุนบรษิทัฯ ไดรับสทิธิจํ์าหนาย 

แลวทัง้หมด 5 ชองทาง คือ (1) DTT (2) Cable & Satellite (3) Home 

Entertainment (4) VOD (5) Merchandise
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เพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจ บริษัทฯ มุงเนนกลยุทธ 3 ดาน ไดแก

 1. กลยุทธดานราคา โดยบริษัทฯ เปนผูนําเขาและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตสําเร็จรูปชั้นนําซึ่งซื้อและนําเขาจาก 

เจาของลิขสิทธิ์หรือผูไดรับสิทธิ์โดยตรง และจําหนายใหกับผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนทั้งระบบดิจิตอลและระบบผานดาว 

เทียม รวมถึงบริษัทที่ดําเนนิธุรกิจผลิตและจําหนายแผน ดีวีดี บลูเรย หรือโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) 

และวิดีโอ ออนดีมานด (Video on Demand หรือ VOD) ซึ่งการกําหนดราคาจะมีความแตกตางกันโดยพิจารณาถึงชองทาง 

การออกอากาศ ขอกําหนด ในการออกอากาศ และคุณภาพของคอนเทนตที่จําหนาย

 2. กลยุทธดานการตลาด โดยเปนบริษัทนําเขาและจําหนายคอนเทนตสําเร็จรูปที่มีความหลากหลายทันตอกระแส 

นิยมและเหมาะกับผูชมทุกเพศ ทุกวัย

 3. กลยุทธดานการจําหนาย โดยการเปนบริษัทที่ไดรับสิทธิ์จําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ครอบคลุมชองทางการเผย 

แพรทั้ง 7 ชองทาง ไดแก 



2556
ป พ.ศ.

 จดทะเบียนกอตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ภายใตชื่อ “บริษัท เอสทีจีซีพี จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียน 

เริ่มตนเทากับ 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท

 ไดรับมอบหมายจากบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด 

หรือ JKN Landmark) ในการบริหารและจัดการเผยแพรสารคดี “My King ในหลวงของเรา”  ซึ่งเปนสารคดีที่จัดทําขึ้นเพื่อ 

เปนการเฉลิมฉลอง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาของ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

โดยสารคดีดังกลาวเปนการทํา 

 ไดรบัมอบหมายจาก JKN Landmark ในการบริหารและจดัการจาํหนายเส้ือ “ยิม้ใหพอ” ซึง่เปนเสือ้ตราพระราชทาน 

แหง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ JKN Landmark ซื้อจากมูลนธิิชัยพัฒนา

 ไดรับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการดูแลการจัดจําหนายนํ้าดื่มตรา “ภัทรพัฒน” ซึ่งเปนตราพระราชทาน 

แหง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายไดจากการจําหนาย JKN Landmark นําเขาสมทบโครงการ 

สรางความรูและสงเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนโครงการพระราชดําริ 

 วันที่ 13 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับรางวัล “Best Packaging” จาก National Geographic จากภาพยนตร 

สารคดี “My King” ในงาน MIPCOM ณ ประเทศฝรั่งเศส

 27 พฤศจิกายน 2556 ไดรับพระบรมราชานญุาตใหเปนผูผลิตภาพยนตรสารคดี “The People’s King 

ในหลวงในดวงใจ” รวมกับ History Channel 

 วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 5/2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

1,000,000 บาทเปน 5,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

เพื่อเสนอขายตอผูถือหุนเดิมเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 
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ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 



2557
ป พ.ศ.

 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เอสทีจีซีพี จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง จํากัด”

 เดือนมีนาคม 2557 รวมกับกระทรวงการคลัง และ National Geographic ผลิตและจําหนายภาพยนตรสารคดี 

พรอมเหรียญกษาปณชุด “พุทธามหากษัตริย”

 วันที่ 2 เมษายน 2557 บริษัทฯ ไดกอตั้ง “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจ 

สถาบันฝกอบรมใหกับบุคคล คณะบุคคลและนติิบุคคลดวยทุนจดทะเบียนเทากับ 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

จํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ปจจุบันบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการดําเนนิธุรกิจดังกลาว

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 9/2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

5,000,000 บาท เปน 100,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 950,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

เพื่อเสนอขายตอผูถือหุน เดิมเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่งจํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จํากัด” 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของ “บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด” โดยเปน 

การซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทฯ โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 ของทุน 

จดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด เทากับ 

1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท

     บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด เปนบริษัทยอยที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนจําหนาย 

เวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมของกลุมบริษัท และสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลซึ่งกลุมบริษัทซื้อมาจาก 

ทางสถานีระบบดิจิตอล ทั้งนี้ บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด เริ่มประกอบธุรกิจในไตรมาส 1 ป 2559 โดยเปนตัวแทน 

จําหนายเวลาโฆษณา ของชองรายการ “JKN Dramax” ซึ่งเปนชองรายการของกลุมบริษัท

 วนัที ่ 14 สงิหาคม 2557 ทีป่ระชมุวิสามญัผูถอืหุน ครัง้ท่ี 21/2557 มีมติอนมุติัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 

100,000,000 บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามญัเพิม่ทุนจาํนวน 1,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท

เพือ่เสนอขายตอผูถือหุน เดมิเพือ่นาํมาใชเปนเงินทนุหมนุเวียนในบรษัิทฯ 
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วันที่ 25 กันยายน 2557 

  บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม โดยการเชาสถานี 

โทรทัศนของบริษัทที่เกี่ยวของกันกอนจะขออนญุาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทร 

คมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนสําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

(กิจการ ที่ไมใชคลื่นความถี่) ที่ไมมี โครงขายเปนของตัวเอง ชองรายการ “JKN Dramax” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

  เขาซื้อหุนของบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด จากผูถือหุนเดิม ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของ 

บรษิทัฯ ภายหลงัการเขาซือ้หุน บรษิทัฯ ถอืหุนในสดัสวนรอยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั เจเคเอน็ ทราเวล จาํกดั

  เขาลงทุนในหุนสามัญของ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด” โดยเปนการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม 

ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารของบริษัทฯ ภายหลังการซื้อหุน บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุน 

จดทะเบยีนของบรษิทั เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัด ทัง้นี ้ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เจเคเอน็ แชนแนล จาํกดั เทากบั 1,000,000 บาท 

แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว  หุนละ 100 บาท 

  เขาลงทุนใน “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจชอง สถานีโทรทศัน 

ประเภทขาว ดวยทุนจดทะเบียนเทากับ 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

100 บาท บรษิทัฯ ถือหุนในสัดสวน รอยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน

  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 6/2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 

จํากัด จาก 1,000,000 บาท เปน 100,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 990,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

100 บาท  เพื่อเสนอขายตอผูถือหุนเดิมเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 

 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ไดรับพระราชานญุาตเชิญพระฉายาลักษณ และภาพพระราชกรณียกิจ จัดทําสารคดีชุด My 

Queen – พระราชินขีองเรา ความยาว 120 นาที เพื่อเผยแพรทางสถานีโทรทัศนดาวเทียม และพระพระราชานญุาตจัดทํา 

เปนหนงัสือประกอบดีวีดีสารคดีรวมกับเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก สหรัฐอเมริกา

 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ไดรับพระราชทานพระบรมราชานญุาต จัดทําสารคดีชุด “King Bhumibol of 

Thailand The People’s King – ในหลวงในดวงใจ” ความยาว 60 นาที 
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2558
ป พ.ศ.

 วันที่ 27 มกราคม 2558 ไดรับพระราชทานพระฉายาลักษณ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน 

พระราชานญุาต ทําสําเนาวีดิทัศนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจดานตางๆ ไปจัดทําสารคดี ชุด “My Princess – 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจาฟาประชาชน” โดยนําเนื้อหาของสารคดีดังกลาวจัดพิมพเปนหนงัสือ แผนดีวีดีและ 

เผยแพรทางสถานีโทรทัศนทั้งในและ ตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคาของ National Geographic 

2559
ป พ.ศ.

 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติที่สําคัญ ดังนี้

 1) อนุมตักิารแปรสภาพเปนบรษิทัมหาชนจาํกัด และเปลีย่นช่ือเปน “บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน)”

 2) อนมุตักิารเปล่ียนมลูคาหุนท่ีตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 0.50 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีจํานวนหุนสามัญ 

จาก 2,000,000 หุน เปน 400,000,000 หุน

 3) อนมัุตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 200,000,000 บาท เปน 257,500,000 บาท โดยการออกหุนสามญั เพิม่ทุนจาํนวน 

115,000,000 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 0.50 บาท เพือ่เสนอขายตอประชาชน ทาํใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีนเพ่ิมขึน้เปน  

257,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 515,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติออกหุนกู (Bond) ครั้งที่ 1/2559 

จํานวน 2 ชุด มูลคารวม 400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.25 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนดิระบุชื่อประเภท 

ไมดอยสิทธิ มีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และมีอายุ 2 ป การออกหุนกูดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน 

และคืนเงินกูระยะสั้นใหกับสถาบัน การเงิน เปนหลัก

 ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ขายหุนที่ถืออยูสวนหนึง่ใหแก บริษัท มีเดีย คิงส จํากัด ซึ่งทําให บริษัท มีเดีย คิงส จํากัด 

เขาถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท มีเดีย คิงส จํากัด เปนบริษัทภายใต 

การควบคุมของ นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ 

 วันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนสามัญของ บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด จากผูถือหุนเดิม 

ซึ่งเดิมนายจกัรพงษ จกัราจฑุาธบิดิ ์และผูทีเ่กีย่วของถอืหุนโดยตรง และ/หรอื มีอาํนาจควบคมุในบริษทัดงักลาว ภายหลงัการ 

เขาซือ้หุนบรษิทัฯ จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท จํากัด

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เปลี่ยนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด”

 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ จํากัด”
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 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานกังาน กลต.) ไดมีมติ 

อนุมัติในการออกและเสนอขายหุนกู (Bond) ครั้งที่ 1/2559 จํานวน 2 ชุด มูลคารวม 400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

รอยละ 6.25 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนดิระบุชื่อ ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และมีอายุ 2 ป 

โดยเปนการเสนอขายแกผูลงทุน 

 เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์จาก National Broadcasting Company Universal (NBC) เพื่อผลิต 

และเผยแพรรายการตางๆ ของสถานีโทรทัศนซีเอ็นบีซี (CNBC) ในรูปแบบภาษาไทย โดยรายการที่ไดรับสิทธิ์เปนผูผลิต 

และออกอากาศ 

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เปลี่ยนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ จํากัด” เปน “บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด”

 วนัที ่16 พฤศจกิายน 2559 เปลีย่นชือ่ “บรษัิท เจเคเอน็ บรอดคาสท จาํกดั” เปน “บรษิทั เจเคเอน็ ไอเอม็ซ ีจาํกดั”

 วันที่ 5 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดรวมกับ 22 ชองสถานีโทรทัศนในประเทศไทย เพื่อออกอากาศ สารคดีชุด “My 

King ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” ซึ่งเปนภาพยนตรสารคดีที่ถายทอดพระราชประวัติ และโครงการ 

ตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเปนการถวายความอาลัยตอการเสด็จสวรรคตของพระองค

 วนัที ่29 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ไดรับพระราชานญุาตจัดทาํสารคดี “My King ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจาํ 

นรินัดร” ซึ่งเปนสารคดีที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ และพระราชประวัติขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 

 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติที่สําคัญ ดังนี้

 1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 257,500,000 บาท เปน 200,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 115,000,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อตัดหุนเพิ่มทุนที่ยังไมไดจําหนายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เปน 270,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

140,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายตอประชาชน ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 

270,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 540,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติที่สําคัญ ดังนี้

 1) อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ จากเดิมไมเกิน 500 ลานบาท เปนไมเกิน 800 

ลานบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่

 2) อนุมัติการออกหุนกู (Bond) ครั้งท่ี 1/2560 มูลคารวม 210 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 6.75 ตอป 

หุนกูดังกลาว เปนหุนกูชนดิระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ มีหุนของกลุมผูถือหุนรายใหญเปนหลักประกันมีคุณจักรพงษ 

จักราจุฑาธิบดิ์เปนผูคํ้าประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และมีอายุ 1 ป 6 เดือนการออกหุนกูดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อบริหาร 

จัดการและชําระภาษีคางจายแกสรรพากร และลดภาระเบ้ียปรับเงิน เพิ่มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการออกหุนกูดังกลาวมี 

วัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและชําระภาษีคางจายแกสรรพากร และลดภาระเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

2560
ป พ.ศ.
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 วันที่ 20 มิถุนายน.2560 สํานกังาน กลต. อนุมัติในการออกและเสนอขายหุนกู (Bond) ครั้งที่ 1/2560 มูลคารวม 

210 ลานบาท อัตราดอกเบีย้คงทีร่อยละ 6.75 ตอป หุนกูดงักลาวเปนหุนกูชนดิระบชุือ่ผูถอื ประเภทไมดอยสทิธ ิมีหุนของกลุม 

ผูถือหุนรายใหญเปนหลักประกัน มีคุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์เปนผูคํ้าประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และมีอายุ 1 ป 6 เดือน

 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดรวมกับ History Channel ในการเผยแพรสารคดีชุด “The Peoples’ Queen 

พระราชินีในดวงใจ ซึ่งเปนสารคดีที่ถายทอดพระราชประวัติ และพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค เพื่อเฉลิมพระชนม 

พรรษา 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ไดรับหนงัสือแจงการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ 

ขายหลักทรัพย และรางหนงัสือชี้ชวนสําหรับการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรกจากสํานกังาน กลต. 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใตชื่อยอ “JKN” เขาทําการซื้อขายวันแรกในตลาด 

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



 วันที่ 30 มกราคม 2561 แถลงขาวความรวมมือระหวางชอง 8 กับ JKN

 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 แถลงขาวความรวมมือระหวาง Bright TV กับ JKN

 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 แถลงขาวความรวมมือระหวาง ชอง 3 กับ JKN

 วนัที ่ 23 กมุภาพันธ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 2/2561 มมีตใิหเสนอผูถอืหุนพิจารณาอนมุตัิ 

 (1) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 2 ทาน

 (2) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (JKN-W1)

(“ใบสําคัญ แสดงสิทธิ”) จํานวน 108,000,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแก ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 

(Right Offering) ในอัตรา สวนหุนสามัญ 5 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

 (3) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 108,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เปนจํานวน 324,000,000 บาท 

และมมีตอินมุตัใิหนาํเสนอการแกไขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหสนธขิองบริษัทฯ ขอ 4. เพือ่ใหสอดคลองกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน 

ของบริษัทฯ

 (4) พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุจาํนวน 108,000,000 หุน มลูคาทีต่ราไวหุนละ 0.50 บาท เพือ่รองรับ 

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JKN - W1) ซึ่งออกและเสนอขายใหแกผูถือหุน 

เดิมของ บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน

 (5)  พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาว จากเดิมไมเกิน 800 

ลานบาท เปนไมเกิน 1,200 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

2561
ป พ.ศ.

14
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



 วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ขยายตลาดการขายคอนเทนตไปยังตางประเทศ โดยรวมงานฮองกง 

อินเตอรเนชั่นแนล ฟลมมารท ประเทศฮองกง เปนงานแรก

 วันที่ 25 เมษายน  2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 มีมติอนุมัติเรื่องที่สําคัญ ดังนี้

 (1) อนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 2 ทาน 

 (2) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) (“ใบสําคัญ

แสดงสทิธ”ิ) จาํนวน 108,000,000 หนวย เพือ่จดัสรรใหแก ผูถอืหุนเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสวนการถอืหุน (Right Offering)

ในอัตราสวนหุน สามัญ 5 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

 (3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 108,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ 

การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เปนจํานวน 324,000,000 บาท

 (4) และมีมติอนุมัติใหนําเสนอการแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 108,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JKN - W1) ซึ่งออกและเสนอขายให 

แกผูถือหุนเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน

 (5) อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาว จากเดิมไมเกิน 800 ลานบาท 

เปนไมเกิน 1,200 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1) จํานวน 108,000,000 หนวย เร่ิมซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai)  

 วนัที ่4 มิถนุายน 2561 บริษทัฯ ลงนามสญัญากบับริษทั บอีซี ีเวิลด จาํกัด (มหาชน) ผูบริหารชอง 33 เอชดี ชอง 28 

เอสดี และชอง 13 แฟมิลี่  เพื่อเปนตัวแทนจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตละครไทยของชอง 3 ไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ 

ทั่วโลก (ยกเวนประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง มาเกา กัมพูชา เวียดนาม พมา) 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ไดออกหุนกู (Bond) ครั้งที่ 1/2561 มูลคารวม 400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

คงที่รอยละ 6.50 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนดิระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู มีอายุ 

2 ป ซึ่งใหสิทธิ ผูออกหุนกูในการไถถอนไดกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู

 วันที่ 24 กันยายน  2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและ 

เสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาวจากเดิมไมเกิน 1,200 ลานบาทเปนไมเกิน 1,500 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่

 วันที่ 19 ตุลาคม 2561  บริษัทฯ ไดรับผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 

“ดมีาก (4 ดาว)” จากโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบยีนไทยประจาํป 2561 ซึง่จดัทาํโดยสถาบนักรรมการ 

บริษัทไทย โดยไดรับความสนับสนนุจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดออกหุนกู (Bond) ครั้งที่ 2/2561 มูลคารวม 500 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.50 ตอป หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนดิระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ มีหุนสามัญบริษัท เจเคเอ็น 

โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ เปนหลักประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู มีอายุ 

1 ป 11 เดือน 28 วัน 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ซึ่งดําเนนิโครงการ 

โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัล Platinum Awards ซึ่งถือเปนรางวัลระดับ 

สูงสุดของประเภทธุรกิจบริการ
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 วันที่ 19 มิถุนายน 2561  บริษัทฯ ไดรับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัด 

ประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 ซึง่ดาํเนินการโดยสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทยตามภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมายจากสาํนกังาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ

แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดบริษัทยอยของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) สรุปดังนี้
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 324.00 ลานบาท

ทุนชําระแลว 270.00 ลานบาท

มูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาท

ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

ธุรกิจจําหนายเวลาเพื่อการโฆษณา

และประชาสัมพันธผานทางสถานีโทรทัศน

และธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ

ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 
ประเภท เอ็นเตอรเทนเมนต 

ชองรายการ “JKN Dramax” 
และใหบริการเวลาโฆษณา

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ผลิตรายการขาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

ภายใตชื่อ JKN-CNBC 
ซึ่งจะเริ่มออกอากาศประมาณ 

เดือนมิถุนายน 2562 
ผานทางสถานีโทรทัศนในระบบ 

ดิจิตอล และสื่อออนไลน

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 
ธุรกิจตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณา 

ของสถานีโทรทัศนในระบบ 
ดาวเทียม ชอง “JKN Dramax” 
รายการขาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

ภายใตชื่อ JKN-CNBC 
และสถานชีองอื่นๆ 

ภายใตสิทธิในการจําหนาย
ของกลุมบริษัท

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
อยูระหวางศึกษาธุรกิจสถาบัน 
ฝกอบรมบุคคล คณะบุคคล /

นติิบุคคล

ºÃÔÉÑ· à¨à¤àÍç¹ äÍàÍçÁ«Õ ¨Ó¡Ñ´

Knowledge
ºÃÔÉÑ· à¨à¤àÍç¹ â¹Ç�àÅ´¨� ¨Ó¡Ñ´ ºÃÔÉÑ· à¨à¤àÍç¹ ¹ÔÇÊ� ¨Ó¡Ñ´

99.99% 99.98% 99.98% 99.98%

วันที่กอตั้ง   : 6 กันยายน 2556

ที่ตั้งสํานกังาน   : 45/14 หมู 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอรี่ ศาลายา ตําบลทรงคนอง  

     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : สถานโีทรทศันผานดาวเทียมประเภท เอน็เตอรเทนเมนต

     ชองรายการ “JKN Dramax” และใหบริการเวลาโฆษณา

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว  : 100,000,000 บาท

มูลคาที่ตราไวตอหุน  : 100 บาท

กรรมการบริษัท   : นายจกัรพงษ จักราจฑุาธบิดิ ์และนางสาวพมิพอุมา จกัราจฑุาธบิดิ์ 

     เปนกรรมการบรหิารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 999,998 หุน 

     คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

     และมีกรรมการบริษัทรวมกันกับบริษัทฯ ไดแก 

     นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์



บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด

วันที่กอตั้ง   : 5 มีนาคม 2557
ที่ตั้งสํานกังาน   : 45/14 หมู 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอรี่ ศาลายา ตําบลทรงคนอง 
     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ธุรกิจตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนในระบบดาวเทียม 
     ชอง “JKN Dramax” รายการขาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
     ภายใตชื่อ JKN-CNBC และสถานชีองอื่นๆ 
     ภายใตสิทธิในการจําหนายของกลุมบริษัท
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว  : 1,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวตอหุน  : 100 บาท
กรรมการบริษัท   : นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 
     เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 99,998 หุน 
     คดิเปนสดัสวนรอยละ 99.98 ของทนุจดทะเบยีนและมกีรรมการรวมกบับรษิทัฯ
     ไดแก นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์

บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด 

วันที่กอตั้ง   : 2 เมษายน 2557
ที่ตั้งสํานกังาน   : 45/14 หมู 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอรี่ ศาลายา ตําบลทรงคนอง 
     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : อยูระหวางศึกษาธุรกิจสถาบันฝกอบรมบุคคล คณะบุคคล / นติิบุคคล
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว  : 1,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวตอหุน  : 100 บาท
กรรมการบริษัท   : นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอุมา  จักราจุฑาธิบดิ์
     เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 99,998 หุน 
     คดิเปนสดัสวนรอยละ 99.98 ของทนุจดทะเบยีนและมกีรรมการรวมกบับรษิทัฯ
     ไดแก นายจกัรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
- ไมมี -

บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด

วันที่กอตั้ง   : 23 มิถุนายน 2557
ที่ตั้งสํานกังาน   : 45/14 หมู 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอรี่ ศาลายา ตําบลทรงคนอง   
     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ดําเนนิธุรกิจผลิตรายการขาวเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายใตชื่อ JKN-CNBC  
     ซึ่งจะเริ่มออกอากาศประมาณเดือนมิถุนายน 2562   
     ผานทางสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล และ สื่อออนไลน
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว  : 1,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวตอหุน  : 100 บาท
กรรมการบริษัท   : นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์
     เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัทฯ   : เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุนจํานวน 999,998 หุน 
     คิดเปนสดัสวนรอยละ 99.98 ของทนุจดทะเบยีนและมกีรรมการรวมกบับริษทัฯ
     ไดแก นายจกัรพงษจักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์
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 ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยแบงออกเปน 3 ธุรกิจ ไดแก (1) ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต 

ที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ซึ่งเปนลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ซื้อและนําเขาจากทั้งในและตางประเทศ และดําเนนิ 

งานโดยบริษัทฯ รวมถึงการเปนตัวแทนจัดจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตของซีรีสจากประเทศไทย ไปยังประเทศตางๆทั่วโลก (2) 

ธรุกจิใหบรกิารเวลาเพือ่โฆษณาและประชาสัมพนัธสนิคาทางสถานโีทรทศันระบบผานดาวเทยีม (Satellite) ซึง่เปนสถานโีทรทศัน 

ของบริษัทยอย (บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด) และสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลซึ่งซื้อจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล 

ดําเนนิงานโดย บริษัทฯ และบริษัทยอย และ (3) ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ อาทิเชน สินคาประเภท Home Entertainment 

(DVD, Blu-ray)ดําเนนิงานโดยบริษัทฯ

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

 รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแบงเปน 3 กลุมหลักตามลักษณะธุรกิจ ไดดังนี้ 1) รายไดคาสิทธิ์ ซึ่งเปนรายได 

จากธรุกจิใหบรกิารและจาํหนายลขิสิทธิค์อนเทนต 2) รายไดจากการใหบรกิาร เปนรายไดจากธรุกจิใหบรกิารเวลาเพือ่โฆษณา 

และประชาสัมพันธสินคาทางโทรทัศนระบบผานดาวเทียมและระบบดิจิตอล และ 3) รายไดจากการขายเปนรายไดจากธุรกิจ 

จําหนายผลิตภัณฑ โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทป  2559 - 2561  มีดังนี้

 จากโครงสรางรายได รายไดคาสิทธิ์ถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 85 - 93 

ของรายไดรวมในแตละงวด และเนื่องจากลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ สามารถเผยแพรไดหลายชองทาง ดังนัน้ โครงสราง 

รายไดคาสิทธิ์สามารถแบงตามชองทางการเผยแพรคอนเทนตที่ใหแกลูกคา ดังนี้

หมายเหตุ 1 รายไดคาสิทธิ์เปนรายไดจากการใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต เกิดขึ้นในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2 รายไดจากการใหบริการ เปนรายไดจากการใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธผานทางสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม ชอง JKN 

Dramax และสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ซึ่งบริษัทฯ ซื้อจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล รายไดจากการใหบริการเปนรายไดจากการดําเนนิงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย

 3 รายไดจากการขาย เปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment Product) DVD 

Blu-ray และสินคา Box set เปนตน

 4 รายไดอื่น ประกอบดวยรายไดจากคานายหนาในการเปนตัวแทนจําหนายคอนเทนต ดอกเบี้ยเงินฝาก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายไดอื่นที่ 

ไมเกี่ยวกับธุรกิจนําเขาและจําหนายคอนเทนต การใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ และการขายผลิตภัณฑ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลานบาท

งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทรายได ดําเนนิการโดย

รายไดคาสิทธิ์1

รายไดจากการใหบริการ2

รายไดจากการขาย3

รวมรายไดขายและบริการ

รายไดอื่น

       รวมรายได

บริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ

723.90

79.23

38.56

841.69

4.68

846.37

85.53

9.36

4.56

99.45

0.55

100.00

2559
รอยละ ลานบาท

1,070.71

64.41

18.64

1,153.76

1.82

1,155.58

92.66

5.57

1.61

99.84

0.16

100.00

2560
รอยละ ลานบาท

1,317.74

50.03

36.47

1,404.24

18.37

1,422.61

92.63

3.52

2.56

98.71

1.29

100.00

2561
รอยละ
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ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย มี 3 ธุรกิจ ซึ่งแตละธุรกิจสามารถแบงสายผลิตภัณฑและการใหบริการไดดังนี้

 1.  ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต   

    ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต คือ การจําหนายสิทธิ์ในคอนเทนต เชน คอนเทนตซีรีส ละคร 

ภาพยนตร สารคดี เปนตน ใหกับผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเผยแพรคอนเทนต (Business to Business – B2B) 

เชน บริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนทั้งระบบดิจิตอล และระบบผานดาวเทียม (Satellite) ทั้งในประเทศและตาง 

ประเทศ บริษัทผูประกอบธุรกิจ Home Entertainment และบริษัทผูประกอบธุรกิจ VOD ซึ่งบริษัทเหลานีจ้ะนําคอนเทนต 

ของบริษัทไปเผยแพร หรือออกอากาศใหกับผูชมคอนเทนตผานทางชองทางตาง ๆ ทั้งทางชองโทรทัศน DVD Blu-ray และ

Online เปนตน และในการใหสิทธิ์แกลูกคาเปนการใหสิทธิ์เพื่อเผยแพรไดหลายชองทาง เชน การใหสิทธิ์เผยแพรลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตแกลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน ใหเผยแพรไดทั้งทางสถานีโทรทัศนของตนเอง และเผยแพรทางระบบ 

ออนไลนของสถานี เปนตน สําหรับลิขสิทธิ์คอนเทนตที่จําหนายในประเทศไทยเปนแบบสําเร็จรูป คือ ผานการแปลและพากย 

เสียงเปนภาษาไทย (Localization) ซึ่งบริษัทใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของการทํา Localization และมีการตรวจสอบ 

คอนเทนตที่สงใหลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถนําไปออกอากาศไดทันที ในสวนลิขสิทธิ์คอนเทนตที่จําหนายไปยังตางประเทศ 

จะเปนการจาํหนายโดยไมมีการแปลและพากยเสียงเปนภาษาไทย โดยธรุกจิใหบรกิารและจาํหนายลขิสทิธิค์อนเทนตเปนธรุกจิ 

ที่ดําเนนิงานโดยบริษัทฯ 

หมายเหตุ:  ความหมายของอักษรยอเกี่ยวกับชองทางการเผยแพร

 DTT หมายถึง สถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล

 Cabsat หมายถึง สถานีโทรทัศนระบบเคเบิลและระบบผานดาวเทียม

 Home หมายถึง ผลิตภัณฑในรูปแบบโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท เชน แผน DVD, Blu-ray

 VOD หมายถึง ระบบชองสัญญาณทางอินเตอรเนต็ หรือระบบวิดีโอออนดีมานด

ลานบาท

งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ชองทางการเผยแพรคอนเทนต

ใหสิทธิ์เผยแพรเพียงหนึง่ชองทาง

Cabsat

Home

DTT

VOD

  รวม

ใหสิทธิ์เผยแพรมากกวาหนึง่ชองทาง

DTT / Cabsat

DTT / VOD

Cabsat / Home

Cabsat / VOD

Home / VOD

DTT / Cabsat / VOD

  รวม

  รวมรายได

2558
รอยละ ลานบาท

2559
รอยละ ลานบาท

2560
รอยละ

57.95

233.82

127.99

7.99

427.75

265.50

-

25.65

-

5.00

-

296.15

723.90

8.01

32.30

17.68

1.10

59.09

36.68

-

3.54

-

0.69

-

40.91

100.00

268.72

178.54

351.34

32.60

831.20

104.68

-

-

-

133.33

1.50

239.51

1,070.71

25.10

16.67

32.81

3.04

77.63

9.78

-

-

-

12.45

0.14

22.73

100.00

191.93

0.14

383.11

180.14

755.32

432.66

20.85

-

5.60

10.55

121.14

591.07

1,346.39

14.26

0.01

28.45

13.38

56.10

32.13

1.55

-

0.42

0.78

9.02

43.90

100.00
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 นอกจากนี้ในป 2561 บริษัทไดเริ่มพัฒนาธุรกิจในการเปนตัวแทนจัดจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตจากประเทศไทยไป 

ยังตางประเทศ ซึ่งไดดําเนนิการภายใตกลุมธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตลิขสิทธิ์คอนเทนต โดยบริษัทไดรับ 

สทิธใินการเปนตวัแทนจดัจาํหนายลขิสทิธิค์อนเทนตแตเพยีงผูเดยีวจากเจาของสทิธใินประเทศไทย (ทวีีดจิติอลชองหนึง่) เพือ่ไป 

จําหนายในตางประเทศทั่วโลกยกเวนบางประเทศที่กําหนดไวในสัญญา โดยบริษัทจะดําเนนิการแปลบทเปนภาษาอังกฤษ 

เพื่อสงมอบตอใหกับลูกคาในตางประเทศ 

 ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ใหบริการและจําหนายในปจจุบันของบริษัทฯ แบงเปน 8 กลุมตามลักษณะรายการ รวมถึง 

เนื้อหาและแหลงที่มาของลิขสิทธิ์คอนเทนต มีรายละเอียดดังนี้

     1.1  เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Originals) : ลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุม JKN 

     Original เปนลิขสทิธิค์อนเทนตภายใตกรรมสทิธ์ิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว  

     โดยปจจบุนัประกอบดวยลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบรมวงศานวุงศซึง่ บรษิทัฯ ไดรับพระราชทานพระบรมราชานญุาตจากสํานกัพระราชวังในการจัดทํารวมกับ เนชั่นแนล 

จีโอกราฟฟค (National Geographic) อาทเิชน สารคดเีฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระบรมราชนีินาถ เนือ่งในโอกาสพระราชพธิี 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (My Queen – พระราชนิขีองเรา) และสารคดี 

เพือ่เผยแพรพระราชประวติัพระราชกรณยีกจิ และราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช (My King – ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร)
ตวัอยางลขิสิทธ์ิคอนเทนต JKN Originals

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ

     1.2  เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) : ลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุ ม 

     Asian Fantasy เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทซีรีส ละคร และภาพยนตร 

     จาก ประเทศในภมูภิาคเอเชยี อาทเิชน ประเทศเกาหลใีต อนิเดยี ฟลปิปนส 

จนี เปนตน ลขิสทิธิก์ลุมนีเ้ปนหนึง่ ในกลุมลขิสทิธิค์อนเทนตท่ีมคีวามตองการจากลกูคามากทีสุ่ด ลขิสทิธิก์ลุม Asian Fantasy 

ของบริษทัฯ ทีจ่าํหนายใหแกลกูคา และเปนทีรู่จักของผูชมคอนเทนตในประเทศ เชน ซรีสีอนิเดยีเรือ่งหนมุาน สงครามมหาเทพ 

และสดีาราม ศกึรกัมหาลงกา (Siya Ke Ram) (ออกอากาศทางชอง 8 และจาํหนายในรูปแบบ DVD ภายใตแบรนด Boomer-

ang) ซรีสีอนิเดยีเรือ่งอโศกมหาราช (Ashoka) (ออกอากาศทางชอง 3 Family และจาํหนายในรปูแบบ DVD ภายใตแบรนด 

Boomerang) ซีรีสอินเดียเรื่องนาคิน (ออกอากาศทางชอง 3 HD) ซีรีสอินเดียเรื่องพระศิวะมหาเทพ (Devon Ke Dev 

Mahadev) (ออกอากาศทางชอง Bright TV และจําหนายในรูปแบบ DVD ภายใตแบรนด Boomerang) ซีรีสจีนเร่ืองฉูฮ่ัน 

ศึกชิงบัลลังกสะทานปฐพี (King's war) (ออกอากาศทางชอง True4U) ซีรีสเกาหลีเรื่องจูมง มหาบุรุษกูบัลลังก รวมถึงซีรีส 

เกาหลเีรือ่งทงอ ีจอมนางคูบลัลงัก และมยูลุ มหาบรุษุพิชติแผนดนิ (ออกอากาศทางชอง 3 Family) และซีรสีเกาหลเีรือ่งคิมจุน 

วรีบรุุษกูแผนดนิ (God of War) (ออกอากาศทางชอง 5) เปนตน

ตวัอยางลขิสิทธ์ิคอนเทนต

Asian Fantasy

ซีรสีอนิเดยี

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ
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ตวัอยางลขิสิทธ์ิคอนเทนต Asian Fantasy ซรีสีเกาหล ีและจีน

ตวัอยางลขิสทิธ์ิคอนเทนต Asian Fantasy ซรีสีฟลปิปนส (ซีรสีรกักระชากใจ)

ตวัอยางลขิสิทธ์ิคอนเทนต

Hollywood Hit

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ

     1.3  ฮอลลวิดู ฮติ (Hollywood Hit) : ลขิสทิธิค์อนเทนตกลุม Hollywood Hit

     เปนลขิสทิธ์ิคอนเทนตซรียีและภาพยนตรจากประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนหลกั

     โดยเปนลิขสิทธิ์คอนเทนซีรีส ภาพยนตรประเภทแอคชั่น สืบสวน สอบสวน 

และแฟนตาซี เปนหลัก ซีรีสและภาพยนตรกลุม Hollywood Hit ของบริษัทฯ ซึ่งเปนที่รูจักของผูชมในประเทศ อาทิเชน

ซีรีสกลุมซีเอสไอ (CSI Cyber, CSI Miami, CSI New York) ซีรีสกลุมดิวอรกกิ้งเดด (The Walking Dead Season 1-5) 

ซีรีสชุดเอ็นซีไอเอส หนวยสืบสวนแหงนาวิกโยธิน (NCIS LA Season 1 – 5) เปนตน
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     1.4  ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) : ลิขสิทธิ์คอนเทนต

     กลุม I-Magic The Project เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทสารคดีสัตวโลก 

     สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวัติศาสตร และสารคดีชีวประวัติบุคคล 

     สาํคญัระดบัโลก โดยลขิสทิธิก์ลุม I-Magic The Project บริษัทฯ ซ้ือและนาํ 

เขาจากผูผลิตสารคดีที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเชน ดิสคัฟเวอรี่ แชนแนล (Discovery Channel) เนชั่นเนล จีโอกราฟฟค 

(National Geographic) บีบีซี (BBC) เปนตน ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุม I-Magic The Project ที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์ 

และเปนที่รูจัก เชน Last day of dinosaurs (Discovery Channel), พระพุทธเจา (BBC) Great Migration, My Brilian 

Brain, คนขามเพศ (National Geographic) สงครามโลกครั้งที่ 2 (Inside the World War II), Last Days of Osama Bin

Laden ของ ดิสคัฟเวอรี่ แชนแนล (Discovery Channel) เปนตน

ตวัอยางลขิสิทธ์ิคอนเทนต I-Magic The Project

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ

     1.5  คิดส อินสไปร (Kids Inspired) : ลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุม Kids

     Inspired เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทการตูน ตางประเทศ โดยเนนผูชม

     กลุมเด็กเปนหลักลิขสิทธิ์ กลุม Kids Inspired ที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์และ

     เปนที่รูจัก อาทิเชน X-Men, Iron Man, Spider Man ซึ่งเปนการตูน

     แอนนิเมะ ของบริษัท มารเวลเวิลดไวด (“MARVEL”) เปนตน

ดสิคฟัเวอรี ่แชนแนล (Discovery Channel)

เนชัน่เนล จีโอกราฟฟค (National Geographic)

บีบีซี (BBC)

ตวัอยางลขิสิทธ์ิคอนเทนต I-Magic The Project

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ
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     1.6  มิวสิค สตาร พาเหรด (Music Star Parade) : ลิขสิทธิ์คอนเทนต 

     กลุม Music Star Parade เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตคอนเสิรต อาทิเชน 

     เคปอปซูเปอรคอนเสริต (K-POP Super concert) และคอนเทนตรายการ 

     คอนเสิรตจากประเทศแถบตะวันตกไดแก I-concert (ซื้อจาก อาริรัง 

     (Arirang) คอนเทนตจากเพลงประกอบภาพยนตรซีรียจากอินเดียและ

     ฟลลิปปนส เปนตน 

ตวัอยางลขิสิทธ์ิคอนเทนต Music Star Parade

ตวัอยางลขิสทิธ์ิคอนเทนต News

(เพลงประกอบภาพยนตรซรีสีอนิเดยี และฟลปิปนส)ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ

     1.7  นิวส (News) : ลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุม News เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภท 

     รายการทั้งรายการบันเทิง เชน รายการลักซ ทูเดย (Luxe Today) และรายการจาก 

     CNBC เชน อินไซดไชนา (Inside China), เมเนจจิ้งเอเชีย (Mananging Asia) 

     เฟรสคลาส (First Class) และ ซเีอ็นบซี ีคอนเวอรเซชัน่ (CNBC Conversation) เปนตน

     1.8  ซปุเปอรโชว (Super Show) : ลขิสทิธ์ิคอนเทนตกลุม Super show เปนลิขสทิธิ์

     คอนเทนตรายการตลกในประเทศ รวมถึงรายการแขงขัน อาทิเชน รายการ Dance 

     Indian Dance  ซ่ึงเปนลิขสิทธิ์คอนเทนตรายการประกวดการโชวเตนจากประเทศ

     อินเดีย ที่บริษัทฯ ซื้อและมีแผนจะทํารายการลักษณะดังกลาวในประเทศไทย
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 บริษัทฯ บันทึกลิขสิทธิ์คอนเทนตเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบการเงินของบริษัทฯ และ ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีจํานวนคอนเทนต 3,508 คอนเทนต และมีมูลคาคงเหลือสุทธิ เทากับ 1,181.01 ลานบาท รายละเอียดแยกตาม 

แตละกลุมดังนี้

 สิทธิ์คอนเทนตทั้ง 8 ประเภทของบริษัทฯ ปจจุบันมีการจําหนายใหลูกคาเพื่อนําไปออกอากาศ และเผยแพรในรูป 

แบบตาง ๆ ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ 1) เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล (DTT : Digital Terrestrial) 2) เพื่อ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบเคเบิลและระบบผานดาวเทียม (Cable & Satellite) 3) เพื่อผลิตและจําหนายในรูปแบบ 

โฮมเอ็นเตอรเทนเมนต (Home Entertainment) เชน แผน DVD, Blu-ray 4) เพื่อออกอากาศทางระบบชองสัญญาณ 

ทางอินเตอรเนต็ หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด (VOD : Video On Demand) และ 5) เพื่อผลิตและจําหนายในรูปแบบ 

สินคาและผลิตภัณฑ (Merchandise) 

 รายไดจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 

85.53 รอยละ 92.66 และรอยละ 92.63  ของรายไดรวม ของป 2559 – 2561 ตามลําดับ

 ลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ ที่จําหนายใหกับลูกคากลุมธุรกิจสถานีโทรทัศนที่ออกอากาศในป 2561 มีดังนี้  

ประเภทคอนเทนต

12
34567
8

คอนเทนต ณ 31 ธันวาคม 2560
(ลานบาท)

24.04

928.19

139.97

58.34

25.65

0.85

1.54

2.43

1,181.01รวม

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ

ลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรียเกาหลี : เปดตําราปราบเด็กแสบ
(Master of Study)

มกราคม 2561 เสาร - อาทิตย

เวลา 20.30 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา
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ลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรียเกาหลี : ซอนตอก มหาราชินีสามแผนดิน

ซีรียอินเดีย : นาคิน 2

ซีรียอินเดีย : อูดาน ทาสรัก ทาสอาญา

ซีรียอินเดีย : รัตติกรศศิธร สายใยรักสายใจลวง

ซีรียอินเดีย : วิวาหอลเวง

ซีรียอินเดีย : ศิวะ พระมหาเทพ

มกราคม 2561 จันทร - ศุกร
เวลา 12.00 น.

มกราคม 2561 จันทร - ศุกร
เวลา 18.20 น.

มกราคม 2561 จันทร - ศุกร
เวลา 19.00 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

มกราคม 2561 จันทร - ศุกร
เวลา 20.00 น.

มกราคม 2561 ศุกร - อาทิตย 
เวลา 21.00 น.

มกราคม 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 23.00 น.
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ลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรียอินเดีย : จันทรคุปต ศึกรักชิงบัลลังก

ซีรียอินเดีย : รามัญที่รัก

ซีรียอินเดีย : แผนรักลวงใจ

ซีรียอินเดีย : ราเซียสุลตาน จอมนางเหนือแผนดิน

ซีรียอินเดีย : มหากาลี เทวีพิทักษโลก

ซีรียอินเดีย : พระพุทธเจา มหาศาสดาโลก

พฤษภาคม 2561 จันทร - พฤหัสบดี 
เวลา 19.20 น.

พฤษภาคม 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 20.15 น.

มิถุนายน 2561 พฤหัสบดี - ศุกร 
เวลา 21.00 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

มิถุนายน 2561 เสาร - อาทิตย 
เวลา 20.15 น.

กรกฎาคม 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 18.20 น.

กรกฎาคม 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 16.45 น.

27
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรียอินเดีย : พิฆเนศ มหาเทพไอยรา

ซีรียอินเดีย : เลหรายพายรัก

ซีรียอินเดีย : วิชกัญญา ลางรักอวตาร

ซีรียอินเดีย : อสรพิษรักขามภพ

ซีรียอินเดีย : มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ

ซีรียอินเดีย : อภินิหาร ฮาติม

กรกฎาคม 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 19.40 น.

กรกฎาคม 2561 พฤหัสบดี - ศุกร 
เวลา 21.00 น.

สิงหาคม 2561 จันทร - อังคาร 
เวลา 21.00 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

สิงหาคม 2561 พุธ - พฤหัสบดี
เวลา 21.00 น.

สิงหาคม 2561 เสาร - อาทิตย 
เวลา 23.00 น.

กรกฎาคม 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 16.45 น.
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ลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ

ซีรียอินเดีย : บาจิราวขุนศึกยอดนกัรบ

ซีรียฟลิปปนส :  รักนีท้ี่เฝารอ

ซีรียฟลิปปนส : กระสุนวุนรัก

ซีรียฟลิปปนส :  สุดทางรักสิเนหา

ซีรียฟลิปปนส :  รักนีท้ี่เฝารอ

ซีรียฟลิปปนส : บวงไฟ

พฤศจิกายน 2561 เสาร - อาทิตย 
เวลา 10.20 น.

กุมภาพันธ 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 17.00 น.

พฤษภาคม 2561 เสาร - อาทิตย 
เวลา 13.00 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

มิถุนายน 2561 จันทร - พฤหัสบดี 
เวลา 23.45 น.

สิงหาคม 2561 จันทร - ศุกร 
เวลา 17.00 น.

สิงหาคม 2561 เสาร - อาทิตย 
เวลา 14.00 น.
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ซีรียฟลิปปนส :  เพลิงรักสีรุง

  ซีรียฟลิปปนส : ตราบฟาสัญญาใจ

สิงหาคม 2561 เสาร - อาทิตย 
เวลา 15.30 น.

สิงหาคม 2561 เสาร - อาทิตย 
เวลา 17.00 น.

สถานีโทรทัศน ออกอากาศ วัน/เวลา

 2.  ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน

 ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ คือ การใหลูกคาซื้อชวงเวลาในสถานีโทรทัศนเพื่อใชในการ 

ประชาสัมพันธสินคาของลูกคา หรือเพื่อออกอากาศรายการของลูกคา โดยชวงเวลาที่จําหนายเปน (1) เวลาจากสถานี 

โทรทัศนระบบผานดาวเทียม“ชอง JKN Dramax” ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนที่บริษัทยอย (บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด หรือ 

JKN Channel) ไดรับสิทธิ์ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน จากสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย 

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) และ(2) เวลาจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลที่บริษัทฯ 

ไดรับมาจากเจาของชองดิจิตอล

 ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธดําเนนิการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับประเภทเวลาที่ให 

บริการมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งแบงตามจํานวนเวลาในการออกอากาศ คือ 1) โฆษณาในรูปแบบหนงัโฆษณา หรือ ทีวีซี (TVC 

: Television Commercial) และสปอต (Spot) 2) โฆษณาในรูปแบบสกูป (Scoop) และ3) โฆษณาในรูปแบบรายการ 

แนะนําสินคาและบริการ (Direct sale) ซึ่งเวลาที่ใหบริการทั้ง 3 รูปแบบ มีโดยมีรายละเอียดดังนี้

 โฆษณาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนทั้ง 2 ชองทาง ลูกคาหรือเจาของผลิตภัณฑเปนผูจัดทํา หรือผลิตเอง 

โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหบริการเพียงจัดเรียงออกอากาศตามเวลาที่ตกลง ยกเวนรายการของ JKN Channel ที่จะ 

จางทีมงานภายนอกผลิต และมีทีมงาน JKN Channel ควบคุมการผลิต

 รายไดจากธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ คิดเปนสัดสวน รอยละ 9.36 รอยละ 5.57 และ 

รอยละ 3.52  ของรายไดรวม ของป 2559 - 2561 ตามลําดับ

TVC และ Spot
ใหบริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 15 – 120 วินาที เพื่อออกอากาศ

หรือโฆษณาผลิตภัณฑในระหวางชวงตอของรายการ หรือในระหวางรายการ

สกูป (Scoop)
ใหบริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 2 – 5 นาที เพื่อออกอากาศ หรือโฆษณาผลิตภัณฑ

โดยใหมีผูดําเนนิรายการ อาทิเชน เจาของผลิตภัณฑนกัแสดง เปนตน

รายการแนะนําสินคา
และบริการ

(Direct sale)

ใหบริการเวลาเพื่อขายตรงหรือแนะนําสินคาและบริการระยะเวลา 25 - 30 นาที โดยมีผูดําเนนิ

รายการเพื่อคอยแนะนําสินคา หรือผลิตภัณฑตลอดรายการ เชน รายการแนะนําสินคา โอ-ชอปปง

(O-shopping) ทรูซีเล็ค (True select) และทีวีไดเร็ค (TV direct) เปนตน
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 3. ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ 

 ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑเปนธุรกิจที่ดําเนนิการโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนายประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ 

ประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนตเมนท (Home Entertainment) อาทิเชน DVD, Blu-ray, Box set เปนตน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ 

Home Entertainment ดังกลาว เปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ไดรับพระบรมราชานญุาตจากสํานกัพระราชวัง และไดรับสิทธิ์ให 

ผลิตและจําหนาย 2) ผลิตภัณฑอื่นๆ เชน เสื้อโครงการตางๆ เปนตน 

 ผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตภายใตธุรกิจนี้ บริษัทฯ จางบริษัทภายนอก (outsource) เปนผูผลิต และมีพนกังานของ 

บริษัทฯ คอยตรวจเช็คคุณภาพและจําหนาย

การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 บริษัทฯ มุงเนนเพื่อเปนผูนําในการใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต และดวยประสบการณของผูบริหาร 

ของบริษัทฯ ที่มีความรูและประสบกาณในธุรกิจลิขสิทธิ์คอนเทนต และมีความเขาใจในความนิยมของผูชมคอนเทนตใน 

ประเทศสงผลใหลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ เลือกซื้อและใหบริการในปจจุบันหลายรายการเปนที่นิยมและตองการของกลุม 

ลูกคา ทั้งลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน (เชน สถานีโทรทัศนชอง 7 สี ไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 

(ททบ.5) ชองทรโูฟรยู (True4U) สถานีโทรทัศนชอง 8 ชองเวิรคพอยท (Workpoint) ชองโมโน 29 (MONO29) เปนตน) 

ลูกคาผูประกอบธุรกิจ Home Entertainment (เชน บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน จํากัด (Boomerang) บริษัท ยูไนเต็ด โฮม 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (United) เปนตน) และลูกคาผูประกอบธุรกิจใหบริการ VOD เปนตน 

 และเพือ่ใหลขิสทิธิค์อนเทนตของบริษทัฯ เปนทีน่ยิมอยางตอเนือ่งและเปนผูนาํในการใหบรกิารและจาํหนายลขิสทิธ์ิ 

คอนเทนต บริษัทฯ จึงมีการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ดังนี้

 1. กลยุทธดานการตลาด

       1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ

       1)  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

  เพือ่เปนผูนาํในการใหบริการลิขสทิธิค์อนเทนต บรษัิทฯ จงึมุงเนนในการเลอืกซือ้และนาํเขาลขิสทิธิค์อนเทนต 

ใหมีความหลากหลายและครอบคลุมความตองการของลูกคาที่ตองการซื้อคอนเทนตที่เหมาะสมกับผู ชมคอนเทนตใน 

ประเทศทุกเพศทุกวัย ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ ใหบริการและจําหนายจึงมีถึง 8 ประเภท คือ (1) เจเคเอ็น ออริจินอล 

(JKN Original) (2) เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) (3) ฮอลลีวูดฮิต (Hollywood Hit) (4) ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Mag-

ic The Project) (5) คิดส อินสไปร (Kids Inspired) (6) มิวสิค สตาร พาเหรด (Music Star Parade) (7) นิวส (News) 

และ (8) ซุปเปอรโชว (Super Show) อีกทั้งลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ เปนคอนเทนตแบบสําเร็จรูป ที่ผานการตัดตอ 

แปลและพากยเสียงเรียบรอย ลูกคาสามารถนําออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของตนเอง หรือนําไปผลิตแผน DVD, Blu-ray 

ไดโดยไมตองเสียเวลาหรือคาใชจายในการจัดทําคอนเทนตใหพรอมเพิ่มเติม

 และเนื่องจากผลิตภัณฑที่ผลิตภายใตธุรกิจนี้ มีหลายผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ไดรับ 

พระบรมราชานญุาตใหจัดทํา ดังนัน้ รายไดสวนหนึง่หลังหักคาใชจายบริษัทฯ จะนําทูลเกลาฯ ถวาย และบริจาคใหมูลนธิิที่ 

รวมโครงการ รายไดจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ คิดเปนสัดสวน รอยละ 4.56 รอยละ 1.61 และรอยละ 2.56 ของรายได  

รวม ของป 2559 - 2561 ตามลําดับ 

ตวัอยางผลติภัณฑของบริษทัฯ

ทีม่า : ขอมลูจากบรษิทัฯ
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 ดวยความหลากหลายและการเปนลิขสิทธิ์คอนเทนตแบบสําเร็จรูป สงผลใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตอง 

การลิขสิทธิ์คอนเทนตของลูกคาแตละกลุมไดตอเนื่องและครบวงจร เพราะลูกคาของบริษัทฯ สามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์หลาก 

หลายประเภทในการซื้อกับบริษัทฯ เพียงครั้งเดียว เชน ลูกคาสามารถซื้อไดทั้งซีรีสอินเดีย เกาหลี Hollywood และสารคดี 

พรอมกันในคราวเดียว ดวยกลยุทธดังกลาวจึงเปนเหตุผลที่ลูกคาของบริษัทฯ เลือกซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตจากบริษัทฯ แทนการ 

ติดตอขอซื้อจากเจาของลิขสิทธิ์เนื่องจากสามารถเลือกซื้อคอนเทนตไดแบบเดียว ไมสามารถเลือกไดหลากหลายประเภทเชน 

เดียวกับของบริษัทฯ 

       2)  ทันตอกระแสนิยมและความตองการของผูชม 

  เพื่อใหทราบถึงกระแสความนิยมและความตองการของผูชมคอนเทนต บริษัทฯ มีการวาจางบริษัท เดอะ 

นลีเสน็ (ประเทศไทย) จาํกัด (“AGB Neilson”) ซึง่เปนบริษทัผูมคีวามเชีย่วชาญดานการวดัเรตติง้รายการและสถานโีทรทศัน 

ในการทาํหนาทีวั่ดเรตติง้ความนิยมของผูชมคอนเทนตของบรษิทัฯ ทีอ่อกอากาศในสถานโีทรทศันชองรายการ JKN Dramax 

รวมถงึฝายบริหารของบรษิทัฯ มกีารตดิตามเรตติง้ความนยิมของคอนเทนตของบริษทัฯ  ทีอ่อกอากาศในสถานีโทรทศันชองอืน่ๆ 

  นอกจากการวาจาง AGB Neilson เพื่อวัดเรตติ้งคอนเทนตแลว  ฝายบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญ 

ตอกระแสนิยมระดับสากลเพ่ือใชเปนแนวทางในการคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตสําหรับจําหนายและใหบริการในประเทศ 

โดยฝายบรหิารมกีารเขาชมงานแสดงลขิสทิธิค์อนเทนตระดับสากลเปนประจํา งานแสดงลขิสิทธิท์ีฝ่ายบรหิารเขาชม อาทเิชน 

งาน MIPCOM (งานแสดงลิขสิทธิ์คอนเทนตภาพยนต สารคดี ระดับสากลที่จัด ณ ประเทศฝรั่งเศส) BCM (งานแสดง 

คอนเทนตที่จัด ณ ประเทศเกาหลีใต) Busan International Film Festival (งานแสดงคอนเทนตที่จัด ณ ประเทศเกาหลีใต) 

เปนตน 

  การใหความสําคัญตอกระแสนิยมและความตองการของผูชมท้ังในประเทศและตางประเทศเปนกลยุทธ 

ที่สงผลใหลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ เปนที่ตองการของกลุมลูกคาอยางสมํ่าเสมอ

       3)  ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่มีเอกลักษณภายใตสิทธิ์ของบริษัทฯ 

  นอกจากการซื้อและนําเขาลิขสิทธิ์คอนเทนตจากตางประเทศ บริษัทฯ มีการผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนตที่เปน 

สิทธิ์ของบริษัทฯ แตเพียงบริษัทเดียว เชน ลิขสิทธิ์คอนเทนตสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ เรื่อง My Queen – 

พระราชินขีองเรา และเรื่อง My King-ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร เปนตน โดยอยูภายใตกลุม JKN 

Original ทั้งนี้ ณ ปจจุบันลิขสิทธิ์คอนเทนตภายใตกลุม JKN Original ของบริษัทฯ เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ 

ไดรับพระบรมราชานญุาตในการผลิตและจัดจําหนายแตเพียงเจาเดียว สําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตจากลิขสิทธิ์คอนเทนต JKN 

Original มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและวางจําหนายในรานคาที่บริษัทฯ อนญุาตเทานัน้ 

 ผลิตภัณฑจากลิขสิทธิ์คอนเทนต JKN Original ไดรับการออกแบบโดยฝายบริหารและทีมงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตและสินคากลุมนีจ้ะผานการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแตการวางโครงเรื่อง คัดเลือกทีมงานถายทํา 

กระบวนการคัดเลือกนกัแสดง กระบวนการถายทํา กระบวนการผลิตสินคาจากลิขสิทธิ์ JKN Original จนถึงคุณภาพ 

ระหวางขนสงและสงมอบ เพื่อเปนการรับประกันความมั่นใจใหกับลูกคาวาจะไดสินคาที่ดี มีคุณภาพ คุมคา และนาสะสม

  1.2 กลยุทธดานการกําหนดราคา (Pricing)

  บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาสินคา และบริการแตกตางกันตามแตละประเภทธุรกิจ ดังนี้

  1) ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

  เนื่องจากลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 กลุม และสามารถเผยแพรหรือออกอากาศไดหลาย 

ชองทาง อีกทั้ง มีความเหมาะสมกับผูชมรายการที่หลากหลาย ดังนัน้ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมะสม บริษัทฯ 

จึงกําหนดนโยบายราคาลิขสิทธิ์ตามกลุมลิขสิทธิ์คอนเทนตทั้ง 8 กลุม โดยแตละกลุมมีการกําหนดราคาที่แตกตางกันตามชอง 

ทางการเผยแพรและรูปแบบสัญญาที่ลูกคาเลือก เชน ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน สามารถเลือกไดวาตองการ 

ลิขสิทธิ์กลุมใด (Asian Series, Hollywood Hit เปนตน) เพื่อเผยแพรทางสถานีโทรทัศนระบบเคเบิล ระบบผานดาวเทียม 

หรือระบบดิจิตอล และลิขสิทธิ์ที่เลือกเผยแพรเปนการเผยแพรครั้งแรกแบบผูกขาด (New Exclusive) หรือแบบเผยแพร 

ครั้งแรกแบบไมผูกขาด (New Non-Ex) หรือแบบเผยแพรซํ้า (Re-run) เปนตน
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  2) ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน 

  การใหบริการเวลาเปนการใหบริการเวลาจากสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมที่บริษัทยอยไดรับสิทธิ์ 

จาก กสทช. คือ ชอง JKN Dramax และระบบดิจิตอลที่บริษัทฯ ซื้อมา โดยนโยบายในการกําหนดราคาใหบริการเวลา 

เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธพิจารณาจากรูปแบบเวลาโฆษณา และชวงเวลาที่ออกอากาศเปนหลัก ปจจุบันรูปแบบเวลา 

ที่จําหนายมี 3 รูปแบบ (Spot/TVC Scoop และ Direct sale) และชวงเวลาออกอากาศของชอง JKN Dramax ที่มีอัตรา

คาโฆษณาสูงสุด คือ ชวงเวลา 19.00 – 22.00 น. โดยเปนชวงเวลาออกอากาศซีรีสตางประเทศ เชน ซีรีสอินเดีย 

และซีรีสเกาหลี เปนตน

  3) ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต

  เนื่องจากสินคาและผลิตภัณฑที่จําหนายภายใตธุรกิจนี้ ณ ปจจุบันเปนสินคาและผลิตภัณฑเฉพาะและ 

จําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ โดยจะผลิตและจําหนายเฉพาะโอกาสสําคัญ เชน สารคดี My Queen ที่ผลิตและ 

จาํหนายเพือ่เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

12 สิงหาคม 2559 และสารคดี My King – ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร ที่ผลิตและจําหนาย 

เพื่อเผยแพรพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช และเสื้อคิดถึงพอ เปนตน บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายราคาและสวนลดเพื่อใหเหมาะสมกับลูกคา (เชน บริษัท หรือ 

รานคา หรือศูนยหนงัสือ) ที่ซื้อเพื่อกระจายสินคาอีกทอดหนึง่

  1.3 กลยุทธดานการตลาดและการประชาสัมพันธ

  เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงรายละเอียดคอนเทนต บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอกลยุทธ 

ดานการตลาดและประชาสัมพันธ โดยเนนการประชาสัมพันธใหลูกคาทุกกลุมทราบขอมูล ผานกิจกรรมและชองทางตางๆ 

อยางตอเนื่อง เชน

  การประชาสัมพันธผานงานอีเวนทตางๆ โดยการเชิญกลุมลูกคาธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต อาทิเชน  งาน 

ภารตะพันลาน เดอะลีดเดอร (The Leader : จัดวันที่ 30 มกราคม 2561) งานเดอะเทรนเซตเตร รักกระชากใจเดอะซีรีส 

(The Trendsetter : จัดวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561) งานเดอะฟโนมีนอล ปรากฏการณภารตะพันลาน (The Phenomenon 

: จัดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561)  งานฉลอง 8 ป JKN Dramax ดิ อินฟลูเอนเซอร เพราะเรารักกันไมมีวันสิ้นสุด (The 

Influencer : จัดวันที่ 14 มีนาคม 2561) งาน 1-8-18 เมกะโชวเคส ไดมอนดบลู (Mega Showcase Diamond Blue : 

จัดวันที่ 1 สิงหาคม 2561) เปนตน 

  ประชาสัมพันธผานสื่อ และรายการของบริษัทฯ โดยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงเขารวมรายการของ

บริษัทฯ เพื่อชวยประชาสัมพันธสินคาและผลิตภัณฑ 
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  1.4 กลยุทธการบริหารชองทางการจัดจําหนาย

  บริษัทฯ กําหนดชองทางการจําหนายออกเปน 2 ชองทาง คือ การนําเสนอและติดตอกลุมลูกคาโดยตรง 

และการนําเสนอและติดตอผานตัวแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

       นําเสนอและติดตอกลุมลูกคาโดยตรง  

  ลิขสิทธิ์คอนเทนต สินคาที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต และเวลาในชอง JKN Dramax ทีมงานขาย 

ของบริษัทฯ จะดําเนนิการติดตอยังลูกคาโดยตรง โดยเนนทั้งลูกคารายใหญ ลูกคาที่มีสัมพันธอันดีมีการซื้อและหรือใชบริการ 

กับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และลูกคาเจาของผลิตภัณฑกรณีเปนลูกคาธุรกิจใหบริการเวลาโฆษณา ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวย 

ความสะดวกและชวยใหลูกคาเขาใจในสินคาและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทีมงานจะนําเสนอทีเซอร (Teaser) ของคอนเทนต 

ที่ตองการเสนอขาย และหรือตัวอยางสินคาและผลิตภัณฑในคราวเดียว พรอมกับแพ็กเกจ (Package) การจําหนาย เพื่อให 

ลูกคาทราบมูลคาเบื้องตน

       การนําเสนอและติดตอผานตัวแทน (Agency)  

  การใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธนอกจากติดตอลูกคาซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑโดยตรง 

ทีมงานมีการดําเนนิการติดตอผานตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) อาทิ บริษัท กรุปเอ็ม จํากัด, บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ 

จํากัด, บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง จํากัด เปนตน เพื่อนําเสนอแพ็กเกจ (Package) การโฆษณาผานสื่อโทรทัศนชอง JKN 

Dramax การนําเสนอและติดตอ Agency เพื่อจําหนายเวลาโฆษณาเปนชองทางที่ชวยใหบริษัทฯ สามารถจําหนายเวลา 

โฆษณาได เนื่องจาก Agency แตละรายจะดูแลเจาของผลิตภัณฑหลายรายชวยใหบริษัทฯ สามารถจําหนายเวลาโฆษณา 

ในปริมาณมากในคราวเดียว

       การจําหนายสินคาไปตางประเทศ  

  ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่จําหนายไปยังตางประเทศ และการใหบริการเปนตัวแทนจัดจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทน 

ตไปยังตางประเทศ บริษัทจะดําเนนิการติดตอไปยังลูกคาที่สนใจทั้งลูกคาที่เปน กลุมลูกคาโดยตรง หรือลูกคาที่เปนตัวแทน 

(Agency) ขึ้นกับลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและชวยใหลูกคาเขาใจ 

ในสินคาและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทีมงานจะนําเสนอทีเซอร (Teaser) ของคอนเทนตที่ตองการเสนอขาย และหรือตัวอยาง 

สินคาและผลิตภัณฑในคราวเดียว พรอมกับแพ็กเกจ (Package) การจําหนาย เพื่อใหลูกคาทราบมูลคาเบื้องตน

 2. ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

 บรษิทัฯ แบงลักษณะลูกคาและกลุมลกูคาเปาหมายตามลกัษณะธรุกจิแตละประเภทของบริษทัฯ และบรษิทัยอย ดงันี้

 1) ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

 ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ จําหนายในปจจุบัน แบงเปน 8 กลุม โดยแบงตามลักษณะรายการ รวมถึงเนื้อหาและ 

แหลงที่มา ลิขสิทธิ์คอนเทนตแตละกลุมมีความเหมาะสมสําหรับผูชมรายการที่แตกตางกัน ดังนี้

ประเภทคอนเทนต

12
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กลุมผูชมเปาหมาย

สําหรับผูชมรายการทุกชองทาง ทุกเพศ และทุกชวงอายุ รวมถึงผูชมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

สําหรับผูชมทุกเพศ โดยเนนผูชมกลุมแมบาน ผูชมกลุมเพศที่ 3 และชวงอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป 

สําหรับผูชมทุกเพศ และมีชวงอายุระหวาง 15 – 55 ป

สําหรับผูชมทุกเพศ และทุกชวงอายุ 

สําหรับผูชมทุกเพศ และทุกชวงอายุโดยเนนกลุมเยาวชนเปนหลัก 

สําหรับผูชมทุกเพศ ทุกชวงอายุโดยเนนกลุมเยาวชนที่ชื่นชอบรายการคอนเสิรตจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหลี 

สําหรับผูชมทุกเพศ และมีชวงอายุระหวาง 18 – 65 ป

สําหรับผูชมทุกเพศ และมีชวงอายุระหวาง 15 – 65 ป
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  การใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ เปนการจําหนายใหกับผูประกอบธุรกิจเผยแพร 

ลิขสิทธิ์คอนเทนต (B2B) มิใชการจําหนายใหผูชมรายการคอนเทนตโดยตรง ทั้งนี้ กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจใหบริการ 

และจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบานซึ่งมีความคลายคลึงกัน 

ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณกีับประเทศไทย ซึ่งสงผลใหกระแสความนิยมในละคร ซีรีส และภาพยนตรมีความ 

ใกลเคียงกัน สามารถแบงเปน 3 กลุม ดังนี้

  1.1 ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน

  ลกูคากลุมผูประกอบธรุกจิสถานีโทรทศันของบรษิทัฯ ประกอบดวย (1) ผูประกอบธรุกจิสถานโีทรทศัน 

ระบบดิจติอล และ (2) ผูประกอบธุรกจิสถานโีทรทศันระบบผานดาวเทยีม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) (3) ผูประกอบ 

ธุรกิจสถานีโทรทัศนในตางประเทศ รายละเอียดดังนี้

      (1)   ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล (Digital Territorial หรือ DTT) คือ บริษัทที่ไดรับใบ 

อนญุาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลผานการประมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมป 2557 

           ปจจุบันลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ประกอบดวย สถานีโทรทัศนชอง 7 สี 

(7HD) สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 (3 Family) สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 (ททบ.5) ชอง 9 อสมท (MCOT) 

ชองทรโูฟรยู (True4U) สถานีโทรทัศนชอง 8 ชองเวิรคพอยท (Workpoint) ชองเนชั่น (Nation) ชองนิวส (News) 

ชองวอยซ (Voice TV) และชองไบรท ทีวี (Bright TV) เปนตน

    (2) ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) คือ 

บริษัทที่ไดรับใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนสําหรับใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนจาก กสทช. 

ปจจุบันลูกคาของบริษัทฯ ในกลุมนี้ประกอบดวย ชองแชนเนล 55 ชองเฮลทแอนแฟมิลี่ (Health & Family) และชอง 1618 

ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) (TV Direct) 

   การขายลขิสทิธิค์อนเทนตใหลกูคากลุมผูประกอบธรุกจิสถานโีทรทศันในประเทศเปนการขายและ 

ใหลกูคาเพือ่ออกอากาศในสถานโีทรทศันของตนเองและสถานโีทรทศันในเครอื และ/หรอื ซ้ือเพือ่ขายตอใหกับบรษิทัทีป่ระกอบ 

ธุรกิจสถานีโทรทัศนระบบเคเบิลทองถิ่น

     (3)  ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนในตางประเทศ เนื่องจากในป 2561 บริษัทเริ่มขยายการจําหนาย 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตไปยังตางประเทศ ซึ่งลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนในตางประเทศจะเปนการจําหนายลิขสิทธิ ์

คอนเทนตใหลูกคาเพื่อนําไปออกอากาศในสถานีโทรทัศนของตนเอง หรือเพื่อจําหนายตอใหกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานี 

โทรทัศนรายอื่น

  1.2  ผูประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) 

  ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment) ประกอบดวยบริษัท 

ผูประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนดีวีดี (DVD) บลูเรย (Blu-ray) โดยลูกคากลุมนีน้ิยมซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุม JKN 

Original กลุม Asian Series และกลุม I-Magic เปนหลัก ลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจ Home Entertainment ของบริษัทฯ 

เชน บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน จํากัด (Boomerang) บริษัท ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (United) และบริษัท 

แคททาลิสท อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน

  1.3  ผูประกอบธุรกิจบริการสื่อผานเว็บไซต หรือผูประกอบธุรกิจวิโอดี (Video On Demand)

  ลกูคากลุมผูประกอบธรุกจิบรกิารสือ่ผานเวบ็ไซต หรอื VOD ประกอบดวยบรษัิทผูประกอบธรุกจิ 

ใหบริการวีดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) หรือบริการวิดิโอดิจิตอลผานระบบเครือขายอินเตอรเนต็ และเนื่องจากปจจุบัน 

ความนิยมดานการใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหลูกคากลุมนี้มีโอกาสที่จะเติบโตอีกในอนาคต

  การขายลิขสิทธิ์คอนเทนตใหแกลูกคาแตละกลุม บริษัทฯ จะจัดทําเปนสัญญาใหสิทธิ์ทั้งหมด 2 รูปแบบ 

คือ (1) ใหสิทธิ์ในการแพรภาพแพรเสียงแตเพียงผูเดียวในชองทางที่กําหนด (Exclusive) และใหสิทธิ์ในการแพรภาพแพร 

เสียงแบบไมใชแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive) และ (2)ใหสิทธิ์ในการผลิตและจัดจําหนาย 

  ทั้งนี้ ในสัญญาจะมีการระบุสิทธิ์ในเผยแพรคอนเทนตของบริษัทฯ ไดหลายชองทาง เชน ใหสิทธิ์ออก 

อากาศทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลคูกับใหสิทธิ์ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนระบบเคเบิ้ล หรือใหสิทธิ์ออกอากาศ 

ทางสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลคูกับใหสิทธิ์การออกอากาศทางระบบออนไลนในกรณีลูกคามีการเผยแพรรายการใหผูชม

คอนเทนตแบบออนไลน และใหสิทธิ์ในการผลิตและจําหนายแผนดีวีดี บลู-เรย คูกับใหสิทธิ์ในการออกอากาศทางสถานี 

โทรทัศนระบบเคเบิ้ล เปนตน ทั้งนี้ การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตของลูกคากลุมนี้เปนการซื้อคราวละหลายรายการและหลาย 

ประเภท (Asian Fantasy คูกับ Hollywood Hit และคูกับ Kids Inspire เปนตน) และมีกําหนดตารางการสงมอบลิขสิทธิ์         

คอนเทนตอยางชัดเจน
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 2)  ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน

  กลุมลูกคาธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาทางสถานีโทรทัศน ประกอบดวย (1) 

กลุมผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาและผลิตภัณฑ (Direct Customer) และ (2) กลุมตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) 

รายละเอียดดังนี้

  2.1  กลุมผูประกอบการที่เปนเจาของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Direct Customer)

  คือ บริษัทและ/หรือบุคคล ที่เปนเจาของผลิตภัณฑ ซึ่งมีความตองการที่จะประชาสัมพันธหรือโฆษณา 

สินคาผานสื่อโทรทัศน โดยลูกคากลุมนีจ้ะเปนผูติดตอขอซื้อชวงเวลากับบริษัทฯ โดยตรงเพื่อประชาสัมพันธสินคาของตนเอง 

  2.2  กลุมตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency)

  คือ บริษัทเอกชนที่ดําเนนิธุรกิจจัดหาสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึงบริการวางแผนการโฆษณาใหกับเจา 

ของผลิตภัณฑ ซึ่งบริษัทเหลานีจ้ะไดรับมอบหมายจากลูกคาใหจัดหาสื่อเผื่อเผยแพรสินคาโดยมีการกําหนดวงเงินคาโฆษณา 

อยางชัดเจน 

 3)  ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ

  กลุมลูกคาธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ คือ ผูประกอบธุรกิจรานหนงัสือ หรือ รานคาทั่วไปที่เปนผูจําหนาย 

สินคาและผลิตภัณฑ Home Entertainment เชน ศูนยหนงัสือจุฬา ราน B2S ราน Boomerang รานซีเอ็ด และ 

รานนายอินทร เปนตน ซึ่งการจําหนายของบริษัทฯ มีทั้งจําหนายปกติ และจําหนายแบบฝากขาย

 3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม – ธุรกิจสถานีโทรทัศนและสื่อโฆษณา

 ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาของป 2561 มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 4% จากขอมูลของ สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และ 

ธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย (MAAT) โดยสื่อที่มีการเติบโตสูงสุด คือสื่ออินเตอรเนต็ ในขณะที่ยังคาดการณวาสื่อโทรทัศน 

โดยรวม (ดิจิตอลทีวี เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศนผานดาวเทียม) มีการเติบโตเพิ่มข้ึน 4% สื่ออินเตอรเนต็จะมีการเติบโต 21% 

สื่อในหางสรรพสินคาเพิ่มขึ้น 16% สื่อกลางแจงเพิ่มขึ้น 6% สื่อโรงภาพยนตรเพิ่มข้ึน 4% สื่อวิทยุเพิ่มข้ึน 3% 

โดยสื่อที่มีใชลดลงคือ หนงัสือพิมพ ลดลง 21% และสื่อนติยสารลดลง 34% ซึ่งภาพรวมของการใชสื่อโฆษณาของป 

2561 ถือวามีการเติบโตเปนปแรก นับตั้งแตป 2559 ที่มีการถดถอยมาตลอด  

 โดยสําหรับทิศทางการเติบโตของการอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในป 2562 คาดวาจะเปนปที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 

โดยทาง MAAT คาดการณวาจะมกีารเตบิโต 5% โดยเฉพาะสือ่อนิเตอรเนต็ทีจ่ะมกีารเตบิโตประมาณ 25% แตอยางไรก็ตาม 

สื่อโทรทัศนยังเปนสื่อที่ใชงบโฆษณาสูงเชนเดิม

 3.2 ภาวะการแขงขัน

 การที่ผูประกอบการธุรกิจสถานีโทรทัศนตางแขงขันกันเพื่อแยงชิงผูชม หรือ Eye ball เพื่อดึงเม็ดเงินคาโฆษณา 

จากสินคาตางๆ  โดยกลยุทธในการเพิ่มผูชมของแตละชองคือ การจัดหาและผลิตรายการ ทั้ง ละครไทย ซีรีสตางประเทศ 

เกมสโชว และรายการอื่น ๆ เพื่อดึงดูดและเพิ่มสัดสวนผูชมในชองของตนเอง แตเนื่องจากการผลิตรายการเชน ละคร ซีรีส 

ที่มีประสิทธิภาพและเขาถึงผูชมมีคาใชจายในการลงทุนสูง อีกทั้ง ใชระยะเวลาในการจัดทํา (Production) นาน สงผลให 

หลายชองเลือกที่จะจัดหารายการสําเร็จรูป ทั้งละคร และซีรีส ที่มีตนทุนที่ถูกกวาแทนการผลิตเอง

 การที่สถานีโทรทัศนเลือกซื้อรายการสําเร็จรูปนัน้ ถือเปนปจจัยบวกใหกับบริษัทฯ ที่ดําเนนิธุรกิจใหบริการและ 

จาํหนายลขิสิทธิค์อนเทนตอยางสําคญั เนือ่งจากบรษิทัทีด่าํเนนิธุรกจิจาํหนายรายการหรือลขิสทิธิค์อนเทนตสําเรจ็รปูในประเทศ 

โดยตรงเชนเดียวกับบริษัทฯ ในปจจุบันมีจํานวนจํากัด และจากการที่บริษัทฯ มุงเนนการซื้อและนําเขาลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ 

หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งลิขสิทธิ์คอนเทนตหลายรายการของบริษัทฯ เปนลิขสิทธิ์ที่บริษัทฯ  มีสิทธิ์ให 

บริการแตเพียงผูเดียว สงผลใหสถานีโทรทัศนหลายชองซื้อลิขสิทธิ์กับบริษัทฯ แทนคูแขง

 สําหรับสภาวะการแขงขันในธุรกิจจําหนายและใหบริการลิขสิทธ์ิคอนเทนตสําเร็จรูปในประเทศไทย ณ ปจจุบัน 

มีการแขงขันสูง แตเนื่องจากบริษัทที่ดําเนนิธุรกิจดังกลาวตางมุงเนนการซื้อและนําเขาลิขสิทธิ์ที่แตกตางกัน รวมถึงมีชอง 

ทางในการออกอากาศแตกตางกัน  ทั้งนี้ บริษัทที่ดําเนนิธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 1.  ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต 

 ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ ใหบริการและจําหนาย ประกอบดวย (1) ลิขสิทธิ์คอนเทนตสําเร็จรูปที่ซื้อและนําเขา 

มาจากเจาของลิขสิทธิ์จากตางประเทศ และผูไดรับสิทธิ์ในการเผยแพรในประเทศ โดยบริษัทฯ จะดําเนนิการตัดตอ แปลบท 

และพากยเสียงเปนภาษาไทย และทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคาในประเทศ (2) ลิขสิทธิ์คอนเทนตสําเร็จรูปที่ซื้อ 

และนําเขามาจากเจาของลิขสิทธิ์จากตางประเทศ เพื่อทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคาในตางประเทศ (3) ลิขสิทธิ์ค 

อนเทนตที่บริษัทฯ ไดสิทธิ์ในการผลิต โดยการจางบริษัทภายนอกผลิต ซึ่งตนทุนในการดําเนนิงานในสวนของรายไดจากการ 

ใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตทั้ง 2 รูปแบบ จะประกอบดวย คาสิทธิ์คอนเทนตที่ตัดจายในแตละปตามอายุการ 

ไดมาของสิทธิ์ คาใชจายในการตัดตอ คาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอกเพื่อทําการแปลบท พากยเสียง คาจาง 

ทีมงานผลิต และคาจางดารานกัแสดงเพื่อพากยเสียง และ (4) ลิขสิทธิ์คอนเทนตของประเทศไทยที่บริษัทเปนตัวแทนใน 

การจัดจําหนายไปยังทั่วโลก บริษัทฯจะดําเนนิการแปลบทเปนภาษาอังกฤษ และทําการจําหนายและใหบริการแกลูกคา 

ในตางประเทศ

 ทั้งนี้ การดําเนนิการเพื่อใหไดลิขสิทธิ์คอนเทนตสําหรับการใหบริการและจําหนาย สามารถแบงเปน 3 ขั้นตอนหลัก 

ไดแก 1) ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต 2) ขั้นตอนการจัดเตรียมคอนเทนต และ 3) ขั้นตอนการจําหนาย

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑของธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

รายชื่อคูแขง ประเภทลิขสิทธิ์คอนเทนตที่จําหนาย

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมน จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร เทนเมนท จํากัด

บริษัท โกลเดนท ทาวน ฟลม จํากัด

ที่มา : ขอมูลจากผูบริหารของบริษัทฯ

นําเขาและจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร

ตางประเทศเปนหลัก

นําเขาและจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร

ตางประเทศเปนหลัก

นําเขาและจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร

ตางประเทศเปนหลัก

นําเขาและจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร

ตางประเทศเปนหลัก

ชองทางการออกอากาศ

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร

ออกอากาศในรูปแบบ

Home Entertainment

จําหนายใหกับผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน

และ Home Entertainment

ติดตอเจาของลิขสิทธ

คอนเทนต1 2 3พิจารณาและคัดเลือก

ลิขสิทธคอนเทนต

จัดทําสัญญาซื้อ

ลิขสิทธิ์คอนเทนต

ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต

ขั้นตอนการจัดเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนต

ขั้นตอนการจําหนายและสงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต

รับลิขสิทธิ์คอนเทนต1 2 3ตรวจสอบความครบถวน

ของลิขสิทธิ์

แปลบท ตัดตอ

และพากยเสียง
Synchronization4

นําเสนอลิขสิทธิ์

คอนเทนตใหพิจารณา1 2 3เจรจา/จัดทําสัญญาบริการ

และจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต
สงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ออกอากาศ4
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 ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต  

 เพื่อเปนผูนําในการใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต และเพื่อใหไดรับลิขสิทธิ์คอนเทนตที่มีคุณภาพทันตอ 

กระแสนิยมและนาสนใจกอนบริษัทอื่น บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตเปนอยางมาก 

จึงกําหนดใหฝายบริหารซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณในธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนตเปนผูดูแลและรับผิดชอบในขั้นตอน 

การสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1.1 ติดตอเจาของสิทธิ์คอนเทนต

 ขั้นตอนการติดตอเจาของลิขสิทธ์ิคอนเทนตถือเปนขั้นตอนแรกในการใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ 

ปจจุบันการติดตอเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ มี 2 วิธี คือ 1) ติดตอผานงานแสดงคอนเทนต เชน งาน Marche’ 

International des Programmes de Communication (“MIPCOM”) จัด ณ เมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส ในระหวาง 

เดือนตุลาคม หรืองาน Marche International des Programmes de Television (“MIPTV”) จัด ณ เมืองคานส 

ประเทศฝรั่งเศส งาน Busan Content Market (“BCM”) งานแสดงคอนเทนตขางตนเปนงานระดับสากลที่รวบรวมผูผลิต 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตหลากหลายประเภท ทั้งลิขสิทธิ์คอนเทนตภาพยนตร ละคร ซีรีย การตูน และสารคดีเปนจํานวนมาก 

จึงเปนวิธีที่ใชในการติดตอเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนต และ 2) ติดตอกลุมเจาของและผูขายลิขสิทธิ์คอนเทนตผานทางความ 

สัมพันธของฝายบริหาร เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณดานการติดตอและซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตมามากกวา 

10 ป อีกทั้งมีความสัมพันธอันดีกับเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนต จึงทําใหบริษัทฯ มีชองทางการติดตอเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนต 

ชองทางอื่นเพิ่มเติม นอกจากการรวมงานแสดงคอนเทนตซึ่งถือเปนจุดแข็งของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น 

 สําหรับธุรกิจการเปนตัวแทนจัดจําหนายคอนเทนตในตางประเทศนัน้ บริษัทจะไมมีตนทุนในการจัดซ้ือคอนเทนต 

เนื่องจากเปนเพียงตัวแทนในการจัดจําหนาย ดังนัน้การคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตจะดําเนินการเพียงคัดเลือกคอนเทนตที่ 

นาสนใจ โดยไมตองมีการทําสัญญาซ้ือคอนเทนตเพิ่มเติม

 1.2 พิจารณาคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต

 การพิจารณาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ จะพิจารณาจาก (1) รายละเอียดนกัแสดงตัวนําในเรื่อง 

(2) ทีมงานผูสราง ผูกํากับ บริษัทผูสราง และประวัติบริษัทสถานีโทรทัศน (3) รางวัลที่ไดรับ (กรณีลิขสิทธิ์คอนเทนตดังกลาว 

เคยออกอากาศหรือฉายแลว) (4) ความนาสนใจของตัวอยางคอนเทนต (Teaser) และ (5) เรื่องยอและบทเนื้อเรื่อง 

เมื่อพิจารณาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตตามเกณฑขางตนแลว ฝายบริหารจะดําเนนิการประสานงานกับบริษัทเจาของ 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตเพื่อระบุรายการลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ตองการ กอนจะดําเนนิการจัดทําสัญญาเปนลําดับถัดไป

 1.3 จัดทําสัญญาเชาลิขสิทธิ์คอนเทนต

สัญญาเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ จัดทํากับคูคามีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1) สัญญาใหเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตแบบผูกขาด 

(Exclusive Content) 2) สัญญาใหเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตแบบผูกขาดและมีสิทธิ์เลือกคอนเทนตเปนบริษัทแรก (Output 

Deal) และ 3) สัญญาใหเชาสิทธิ์คอนเทนตแบบทั่วไป สัญญาลิขสิทธิ์คอนเทนต Exclusive และ Output Deal ที่บริษัทฯ 

ไดรับ และกําลังไดรับความนิยมในขณะนี้ เชน คอนเทนตจากประเทศอินเดีย เรื่องสีดาราม ศึกรักมหาลงกา และเรื่อง 

หนุมาน สงครามมหาเทพ เปนตน

 สัญญาที่บริษัทฯ จัดทํากับบริษัทเจาของลิขสิทธิ์มีอายุสัญญาระหวาง 2 – 5 ป และสัญญาทั้ง 3 รูปแบบ 

รายละเอียดดังนี้

 1.3.1 สัญญาใหเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตแบบผูกขาด (Exclusive Content) 

 สัญญาใหเชาสิทธิ์คอนเทนตแบบผูกขาด (Exclusive Content) คือ สัญญาที่เจาของลิขสิทธิ์คอนเทนต (Licensor) 

ใหสิทธิ์ในการเผยแพรคอนเทนตแกบริษัทฯ  (Licensee) แตเพียงผูเดียว โดยมีเงื่อนไขในการเผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนต ดังนี้ 

(1) ออกอากาศไดเพียงประเทศที่กําหนด เชน ประเทศไทย พมา ลาว (2) ออกอากาศในภาษาที่กําหนด  เชน พากยไทย 

หรืออนญุาตใหมีคําแปล (Subtitle) (3) ออกอากาศหรือเผยแพรเฉพาะชองทางที่กําหนด เชน สถานีโทรทัศนประเภทฟรีทีวี 

(Free TV) วิดิโอออนดีมานด (VOD) สถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม และสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล เปนตน และ (4) 

กําหนดจํานวนรอบในการออกอากาศ เชน อนญุาตใหออกอากาศซํ้าได (Rerun)

ติดตอเจาของ

ลิขสิทธิ์คอนเทนต

พิจารณาและคัดเลือก

ลิขสิทธิ์คอนเทนต

จัดทําสัญญาซื้อ

ลิขสิทธิ์คอนเทนต
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 1.3.2 สัญญาใหเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตแบบผูกขาดและมีสิทธิ์เลือกคอนเทนตเปนบริษัทแรก (Output Deal)

 สัญญาใหเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตแบบ Output Deal คือ สัญญาใหเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตที่มีลักษณะและเงื่อนไข 

แบบเดียว กับสัญญา Exclusive Content เพียงแตสัญญาแบบ Output Deal บริษัทฯ จะไดสิทธิ์ในการเลือกลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตใหมกอนบริษัทอื่น ๆ และในระหวางที่บริษัทฯ พิจารณาเลือกนัน้ เจาของลิขสิทธิ์คอนเทนตไมสามารถใหบริษัทอื่น 

เลือกไดจนกวาบริษัทฯ จะแจงวาไมตองการหรือจนกวาระยะเวลาที่บริษัทฯ มีสิทธิ์พิจารณาจะครบกําหนด 

 1.3.3 สัญญาใหเชาสิทธิ์คอนเทนตแบบทั่วไป

 สัญญาใหเชาสิทธิ์คอนเทนแบบทั่วไป เปนสัญญาใหเชาสิทธิ์คอนเทนตที่มีเงื่อนไขแบบเดียวกับ สัญญาใหสิทธิ์คอน 

เทนตแบบผูกขาดฯ (Exclusive Content) ยกเวน ในระหวางที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์เผยแพรคอนเทนตนัน้ เจาของลิขสิทธิ์ 

คอนเทนต (Licensor) สามารถใหบริษัทอื่นไดรับสิทธิ์ในลิขสิทธิ์คอนเทนตเดียวกับบริษัทฯ ได

 ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการจัดเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนต 

 เมื่อบริษัทฯ และเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนตจัดทําสัญญาใหเชาลิขสิทธิ์คอนเทนตแลวเสร็จ บริษัทฯ จะดําเนนิการจัด 

เตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนตเพื่อจําหนายตอไป ขั้นตอนการจัดเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนตมีรายละเอียดดังนี้

 2.1 รับลิขสิทธิ์คอนเทนต

 การรับลิขสิทธิ์คอนเทนตมี 2 วิธี คือ (1) รับลิขสิทธิ์คอนเทนโดยการดาวนโหลด (Download) ทางอินเตอรเนต็ 

โดยเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนตจะเปนผูสงลิงค (Link) และรหัสเพื่อใหบริษัทฯ ดาวนโหลดไฟลลิขสิทธิ์คอนเทนต (2) รับ 

ลิขสิทธิ์ในรูปแบบเปน External Hard disk จากตางประเทศ ทั้งนี้ ฝายบริหารและฝาย Content operation ของบริษัทฯ 

จะเปนผูรับผิดชอบในขั้นตอนนี้ สําหรับลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ ไดรับจะประกอบดวยไฟลภาพ ไฟลเสียงพูดของนกัแสดง 

(Dialog) ไฟลเสียงประกอบ (Sound Effect) และบทละคร ยกเวน บางครั้งทางเจาของลิขสิทธิ์คอนเทนตอาจสงเพียง 

ไฟลภาพ และไฟลเสียงแบบรวมที่มีทั้งเสียงนกัแสดงและเสียงประกอบ (Mixed file)

 สําหรับลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทที่นําเขามาเพื่อจําหนายในตางประเทศ จะไมมีการ แปลบท ตัดตอ พากยเสียง 

และ Synchronization โดยลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ดาวนโหลดมาแลวจะพรอมทําการสงมอบใหกับลูกคาทันที

 2.2 ตรวจสอบความครบถวนของลิขสิทธิ์

 ภายหลังจากไดรับลิขสิทธิ์คอนเทนต ฝาย Content Operation ของบริษัทฯ จะดําเนนิการตรวจเช็คความครบถวน 

ของไฟลที่ไดรับ กอนจัดเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนตในรูปแบบ External Hard disk และเก็บในหองจัดเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนต (Film 

Library) เปนลําดับถัดไป

 2.3 แปลบท ตัดตอและพากยเสียง

 เนื่องจากลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ ซื้อและนําเขาเปนลิขสิทธิ์จากตางประเทศเปนหลัก จึงตองมีขั้นตอนการจาง 

ผูเชี่ยวชาญและนกัแปลอาชีพในการแปลบทเปนภาษาไทย และเพื่อปองกันมิใหผูกขาดงานกับนกัแปลรายใดเฉพาะ และมิให 

เกิดประเด็นแปลบทละครไมทันกําหนดการ บริษัทฯ จึงมีการจางนกัแปลบทหลายรายโดยปจจุบันมีทั้งหมด 13 ทีม                      

ที่บริษัทฯ ใชบริการอยู สําหรับการพากยเสียงลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ จะทําการพากยโดยทีมพากยผูเชี่ยวชาญ 

ภายนอก ซึ่งดําเนนิการในหองพากยของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ มีทีมพากยที่ใชบริการทั้งหมด 10 ทีม และเพื่อปองกัน 

มิใหลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ ถูกคัดลอกและนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนญุาต ฝาย Content Opertion จะดําเนนิการ 

คัดลอกไฟลภาพลิขสิทธิ์คอนเทนตพรอมกับบีบอัดขนาดไฟลใหมีขนาดเล็กและมีขนาดความชัดของภาพตํ่ากอนสงใหหองพาก

ยดําเนนิการพากเสียงเปนลําดับตอไป

 สาํหรบัธรุกจิการเปนตวัแทนจดัจาํหนายคอนเทนตในตางประเทศ บรษิทัจะมีเพยีงขัน้ตอนของการแปลบทเปนภาษา 

อังกฤษเทานัน้ เพื่อใหพรอมที่จะจัดจําหนายไปยังตางประเทศ

 ลิขสิทธิ์คอนเทนทที่ผานการพากยเสียง และตัดตอแลวจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ Hard disk โดยแยกไฟลภาพ 

ไฟลเสียงพากย (Dialog) และไฟลเสียงประกอบ (Sound Effect) และจัดเก็บในหองจัดเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนต (Film 

Library) เปนลําดับถัดไป

รับลิขสิทธิ์คอนเทนต
ตรวจสอบความครบถวน

ของลิขสิทธิ์

แปลบท ตัดตอ

และพากยเสียง
Synchronization
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 2.4 Synchronization

 ขั้นตอนการ Synchronization คือ ขั้นตอนการทําใหเสียงพากย เสียงประกอบ ไฟลภาพผสานกัน รวมถึงทําการ 

แปลงสกุลไฟลใหเปนไปตามที่ลูกคาตองการ ถือเปนขั้นตอนการทําใหลิขสิทธิ์คอนเทนตสมบูรณกอนการสงมอบใหกับลูกคา 

ตามกําหนดการ ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ผานการ Synchronization จะถูกจัดเก็บใส ฮารดดิส (Harddisk) เพื่อทําการจัดสง 

ใหลูกคาตามกําหนดของสัญญาเปนลําดับตอไป

 ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการจําหนายและสงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต  

 การจําหนายและสงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัท มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) นําเสนอลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตใหลูกคาพิจารณา 2) เจรจา/จัดทําสัญญาบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต 3) สงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต 

และ 4) ออกอากาศ

 3.1 นําเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตใหพิจารณา

 บริษัทฯ มีวิธีการนําเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตเพื่อใหลูกคาพิจารณาทั้งหมด 2 วิธี คือ 1) นําเสนอใหลูกคาพิจารณา 

โดยตรง และ 2) นําเสนอใหลูกคาพิจารณาผานงานอีเวนท มีรายละเอียดดังนี้

  นําเสนอใหลูกคาพิจารณาโดยตรง

  การนําเสนอคอนเทนตให ลูกค าโดยตรงดําเนินการโดยฝ ายบริหารและฝ ายขายของบริษัทฯ 

วธิกีารนาํเสนอแกลกูคาโดยตรงจะเนนสาํหรบัลกูคารายใหญ หรอืลกูคาทีมี่สมัพนัธอนัด ีมีการซือ้และหรอืใชบรกิารกบับรษิทัฯ 

อยางตอเนื่อง และเปนลูกคาที่ไมมีปญหาเรื่องการชําระเงิน ในการนําเสนอรูปแบบนี้ ฝายบริหารจะนําเสนอใหลูกคาตั้งแต 

บริษัทฯ ไดรับลิขสิทธิ์จากเจาของคอนเทนต

  นําเสนอใหลูกคาพิจารณาผานงานอีเวนท 

  บริษัทฯ มีการจัดงานอีเวนทเปนประจําทุกปเพื่อทําการประชาสัมพันธลิขสิทธิ์คอนเทนตใหกับกลุมลูกคา 

ทั้งลูกคาผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน ผูประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเม็นท ผูประกอบธุรกิจ VOD เปนตน ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตที่เผยแพรในงานอีเวนทมีทั้งลิขสิทธิ์คอนเทนตใหม ๆ ที่เพิ่งไดรับและลิขสิทธิ์คอนเทนตเดิมที่ไดรับมากอนหนา

  สําหรับการขายลิขสิทธิ์คอนเทนตไปตางประเทศ บริษัทมีการเขารวมงานแสดงคอนเทนตระดับภูมิภาค 

และระดบัโลก ซ่ึงเปนงานระดบัสากลทีร่วบรวมผูซือ้และผูผลติลขิสทิธิค์อนเทนตหลากหลายประเภทอยางสมํา่เสมอ เพือ่เปน 

การนําเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตใหมๆ ใหกับกลุมลูกคาเดิมและลูกคาใหมของบริษัท

 3.2 เจรจา/จัดทําสัญญาบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

  เนื่องจากกลุมลูกคาของบริษัทฯ ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจหลายประเภท ดังนัน้ สัญญาใหบริการและ 

จําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ จึงแบงตามรูปแบบธุรกิจของลูกคาและชองทางการเผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนต โดยมี 

ทั้งหมด 2 ลักษณะ คือ 1) สัญญาอนญุาตใหใชสิทธิ์แพรภาพแพรเสียง และ 2) สัญญาอนญุาตใหใชสิทธิ์ผลิตและจําหนาย 

  สัญญาอนญุาตใหใชสิทธิ์แพรภาพแพรเสียง

  สัญญาอนญุาตใหใชสิทธิ์แพรภาพแพรเสียง เปนสัญญาอนญุาตใหใชสิทธิ์เพื่อเผยแพรลิขสิทธิ์คอนเทนต 

ทางสถานีโทรทัศนทุกระบบ รวมถึงเพื่อเผยแพรทางสื่ออินเตอรเนต็ 

  สัญญาอนญุาตใหใชสิทธิ์ผลิตและจําหนาย 

  สญัญาอนญุาตใหใชสทิธิผ์ลติและจาํหนาย เปนสัญญาอนญุาตใหใชสทิธิผ์ลติและจาํหนายผานทาง Home 

Entertainment เชน แผน DVD Blu-ray เปนตน

  ทั้งนี้ สัญญาทั้ง 2 ลักษณะจะมีการระบุเงื่อนไขการเผยแพร เชน ระบุวาใหสิทธิ์เผยแพรแบบ Exclusive 

หรือ Non-Exclusive และระบุเงื่อนไขการจายชําระ เชน จายชําระเปนเช็คจายลวงหนา หรือจายชําระตามกําหนดการสง 

มอบลิขสิทธิ์คอนเทนต เปนตน

นําเสนอลิขสิทธิ์

คอนเทนตใหพิจารณา

เจรจา/จัดทําสัญญาบริการ

และจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต
สงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ออกอากาศ
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 3.3 สงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต

 การสงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ ใหกับลูกคาจะสงมอบในรูปแบบ Hard disk ตามกําหนดการที่ตกลงรวม 

กันในสัญญาบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต โดยลิขสิทธ์ิคอนเทนตที่สงมอบจะตองผานการตรวจเช็คคุณภาพและ 

ดําเนนิการจัดทําใหลิขสิทธิ์คอนเทนตอยูในรูปแบบที่ลูกคาตองการ 

 ทั้งนี้ ระยะเวลาการตั้งแตทําการรับลิขสิทธ์ิคอนเทนตจากเจาของลิขสิทธ์ิ จนถึงสงมอบลิขสิทธิ์คอนเทนตใหกับ 

ลูกคามีระยะเวลาในการดําเนนิการระหวาง 2 – 6 เดือน 

 3.4 ออกอากาศ

 การออกอากาศลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ ภายหลังสงมอบใหกับลูกคาขึ้นอยูกับตารางและผังรายการของลูกคา 

แตละราย เชน ลูกคาอาจออกอากาศลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ ชวงปลายป แตบริษัทฯ ดําเนนิการสงมอบแลวเสร็จ 

ตั้งแตกลางป เปนตน

 2.  ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ

 ธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธเปนธุรกิจที่บริษัทยอยเปนผูดําเนนิงาน ซึ่ง ณ ปจจุบันเวลาที่ 

บริษัทยอยใหบริการเปนเวลาจากชอง JKN Dramax ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมของบริษัทยอยที่บริษัทยอย 

เปนผูไดรับใบอนญุาตฯ ในการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทยอยสามารถใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธไดไมเกินวันละ 

120 นาที เนื่องจากใบอนญุาตที่ไดรับเปนใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนสําหรับใหบริการกระจายเสียง 

หรือโทรทัศน (กิจการที่ไมใชคลื่นความถี่) ที่ไมมีโครงขายเปนของตัวเอง ซึ่ง กสทช. มีประกาศกําหนดวา การโฆษณาและ 

การบริการธุรกิจไดไมเกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละ 5 นาที หรือ 

วันละ 120 นาที เทานัน้ ซึ่งเปนไปตามประกาศของ กสทช.

 ทั้งนี้ รูปแบบเวลาที่บริษัทยอยจําหนายในปจจุบันมี 3 แบบ คือ 1) บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ 

ในรูปแบบ ทีวีซี (TVC) หรือสปอต (Spot) 2) บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธในรูปแบบสกูป (Scoop) และ 3) 

รายการแนะนําสินคาและบริการ (Direct sale) ซึ่งขั้นตอนการใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธสามารถแบง 

เปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ติดตอลูกคาและนําเสนอเวลาในการใหบริการ 2) จัดทําสัญญาใหบริการ/ลูกคาจัดทําใบสั่งซื้อ 

3) เตรียมการออกอากาศ และ 4) ออกอากาศ

 ขั้นตอนที่ 1 : ติดตอลูกคาและนําเสนอเวลาในการใหบริการ

 ลูกคาธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ มีทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 

  ติดตอเจาของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Direct Customer):

  การติดตอกลุมลูกคาเจาของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Direct Customer) คือ การติดตอเจาของสินคาหรือ 

ผลติภณัฑทีต่องการโฆษณาสนิคาหรอืผลติภณัฑของตนเองผานสือ่ประเภทโทรทศัน ซึง่ฝายขายของบรษิทัฯ  เปนผูรับผดิชอบ 

ในขั้นตอนดังกลาว 

  ติดตอผานทางบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency):

  บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนใหกับลูกคาเจาของสินคาและ 

ผลิตภัณฑในการวางแผนการโฆษณา และหาชองทางการโฆษณาที่เหมาะสมกับสินคาและผลิตภัณฑของลูกคา ซึ่ง Agency 

แตละรายจะเปนตัวแทนใหกับเจาของสินคาและผลิตภัณฑหลายราย สงผลใหลูกคาประเภท Agency เปนลูกคาที่มีปริมาณ 

การซื้อไดมาก สวนใหญตัวแทนโฆษณาจะมีนโยบายการซื้อของตนเองอยางชัดเจน

 ในการตดิตอลูกคาเพือ่เสนอเวลาในการใหบรกิาร ฝายขายจะนาํเสนอผงัรายการทีจ่ะออกอากาศในชอง JKN Dramax 

พรอมกับชวงเวลาทั้งหมดที่สามารถโฆษณาใหกับลูกคา รวมถึงผลเรตติ้งของชองเพื่อใหลูกคาพิจารณา 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ

ติดตอลูกคาและนําเสนอ

เวลาในการใหบริการ

จัดทําสัญญาใหบริการ/

ลูกคาจัดทําใบสั่งซื้อ
เตรียมการออกอากาศ ออกอากาศ

ขั้นตอนการใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ
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 ขั้นตอนที่ 2 : จัดทําสัญญาใหบริการ/ลูกคาจัดทําใบสั่งซื้อ

 ภายหลังจากลูกคาตัดสินใจเลือกชวงเวลาในการโฆษณาสินคาและผลิตภัณฑ บริษัทฯ จะนําสงใบเสอราคาเพื่อให 

ลูกคาพิจารณากอนทําสัญญาใหบริการ หรือลูกคาทําใบสั่งซื้อ (PO) และเมื่อไดรับเอกสารยืนยันการซื้อเวลาโฆษณาทางชอง 

JKN Dramax ลูกคาจะนําสงไฟลโฆษณาที่ตองการออกอากาศใหบริษัทฯ เปนลําดับถัดไป

 ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมการออกอากาศ

 ภายหลังจดัทาํสญัญาหรอืส่ังซือ้เวลาโฆษณา ลกูคาจะสงแผนหรอืผงัเวลาโฆษณาทีล่กูคาตองการใหบรษิทัฯ ออกอากาศ 

ทางชอง JKN Dramax พรอมกับไฟลโฆษณา แตเนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ใชบริการ PSI ในการออกอากาศ ไฟลโฆษณา 

จึงจัดเก็บที่ PSI และมีเจาหนาที่ของบริษัทยอยที่เปนผูดูแลผังการออกอากาศของชอง JKN Dramax ดําเนนิการเรียง 

ลําดับโฆษณาใหตามแผนหรือผังเวลาโฆษณา พรอมกับตรวจเช็คจํานวนเวลาโฆษณาท่ีออกอากาศในแตละวันเพื่อมิใหเกิน 

กําหนดของ กสทช. ที่ 6 นาทีตอชั่วโมงหรือ 120 นาทีตอวัน

 ขั้นตอนที่ 4: ออกอากาศ

 การออกอากาศรายการและโฆษณาของชอง JKN Dramax เปนการออกอากาศผานดาวเทียมของ PSI โดยมี 

เจาหนาที่ของบริษัทยอยเปนผูดูแลผัง และทุกๆ สิ้นเดือน PSI จะออกเอกสารยืนยันการออกอากาศรายการ หรือโฆษณา 

ตางๆ ใหกับบริษัทฯ เพื่อใชเปนหลักฐานกับลูกคาในการเรียกเก็บเงินเปนลําดับตอไป

 3.  ธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต

 สินคาและผลิตภัณฑภายใตธุรกิจนี้เปนสินคาที่ผลิตจากลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ เปนผูริเริ่มและหรือเปนเจาของ 

สิทธิ์ ทั้งนี้ การดําเนนิการเพื่อใหไดสินคาและผลิตภัณฑสามารถแบงเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ขั้นตอนการผลิตลิขสิทธิ์ 

คอนเทนต 2) ขั้นตอนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต และ 3) ขั้นตอนการจําหนายและสง 

มอบสินคาและผลิตภัณฑ

 ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนการผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนต

 เนื่องจากสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนตเปนการผลิตจากลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ 

เปนผูผลิตเอง ทั้งนี้ การจะไดมาซึ่งลิขสิทธิ์คอนเทนตดังกลาวบริษัทฯ จะตองดําเนนิการดังนี้

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดหาสินคาของธุรกิจจําหนายสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต

ติดตอเจาของบทละคร ซีรีย

/ขอพระบรมราชานญุาต

คัดเลือกดารา/นกัแสดง/

ทีม Production

รับมอบสิทธิ์ลิขสิทธิ์

คอนเทนต

ขั้นตอนการผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนต

คัดเลือกผูผลิต

(Suppliers)

ผลิต และตรวจสอบ

สินคา/ผลิตภัณฑ
จัดชุดผลิตภัณฑ

ขั้นตอนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต

ประชาสัมพันธและ

นําเสนอผลิตภัณฑ

จัดทําสัญญาจําหนาย

สินคา/ผลิตภัณฑ

สงมอบสินคา/

ผลิตภัณฑ

ขั้นตอนการจําหนายและสงมอบสินคาและผลิตภัณฑ
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 1.1 ติดตอเจาของบทละคร ซีรีย/ขอพระบรมราชานญุาต

 เนือ่งจากลิขสทิธิค์อนเทนตทีบ่รษิทัฯ นาํมาผลติสนิคาและผลติภัณฑในปจจบัุนเปนลขิสทิธิค์อนเทนตกลุม JKN Original 

ซึ่งการไดมาในเนื้อหาสําหรับการผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนตบริษัทฯ จะตองดําเนนิการติดตอและขอพระบรมราชานญุาตจาก 

สํานกัพระราชวัง พรอมกับชี้แจงวัตถุประสงคการผลิตเพื่อใหสํานกัพระราชวังพิจารณาและอนญุาตใหผลิตได

 1.2 คัดเลือกดารา/นกัแสดง/ทีม Production

 การคัดเลือกดารา นกัแสดง เพื่อแสดงในลิขสิทธิ์คอนเทนต บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณาจากภาพลักษณ 

ชื่อเสียง และความเหมาะสมในบทบาท และเนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ไมมีทีม Production ดังนัน้การผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนต 

ของบริษัทฯ จึงเปนการจางทีม Production จากภายนอกเปนหลัก อยางไรก็ตาม ทีมงานของบริษัทฯ เปนผูควบคุมการผลิต 

อีกครั้งหนึง่

 1.3 รับมอบสิทธิ์ลิขสิทธิ์คอนเทนต

 ภายหลังจากทีม Production ผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนตแลวเสร็จ ทีมงานของบริษัทฯ จะตรวจเช็คความครบถวนและ 

ถูกตองของงานกอนทําการตัดตอและเตรียมผลิตสินคาและผลิตภัณฑเปนลําดับถัดไป

 ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการผลิตสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต

 ฝายบรหิารเปนผูพิจารณาและวางแผนการผลิตภัณฑทีเ่ก่ียวของกับลิขสทิธิค์อนเทนต การผลติสนิคาและผลิตภัณฑ 

ที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนตมีขั้นตอนดังนี้

 สินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท เชน DVD สารคดี เสื้อตรา 

พระราชทาน Box set เปนตน และเนื่องจากบริษัทฯ มิไดมีโรงงานผลิตสินคาของตนเอง การผลิตจึงวาจางบริษัทภายนอก 

เปนผูผลิตแทน โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ ตรวจเช็คสินคาและผลิตภัณฑอยางสมํ่าเสมอ

 ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการจําหนายและสงมอบสินคาและผลิตภัณฑ

 บริษัทฯ ประชาสัมพันธสินคาและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผานทางสื่อสถานีโทรทัศนของบริษัทฯ และสื่อตางๆ เชน 

หนงัสือพิมพ ปายโฆษณา เปนตน และสําหรับการขายสินคาและผลิตภัณฑบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายและใหสวน 

ลดอยางชัดเจนสําหรับสินคาแตละประเภท ทั้งนี้ การสงมอบสินคาและผลิตภัณฑเปนไปตามสัญญาซื้อขายระหวางบริษัทฯ 

และกลุมลูกคา

งานที่ยังไมไดสงมอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญาใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตลวงหนา ทั้งหมด 21 สัญญา 

มีมูลคารวมเทากับ 665.36 ลานบาท โดยประกอบดวยสัญญาจากการจําหนายคอนเทนตในประเทศ มูลคา 378.95 ลานบาท 

และสัญญาจากการจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ มูลคา 286.41 ลานบาท หรือ 8.95 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งคาดวาจะสงมอบแลวเสร็จภายในป 2561 

ติดตอเจาของบทละคร ซีรีย

/ขอพระบรมราชานญุาต

คัดเลือกดารา/นกัแสดง/

ทีม Production

รับมอบสิทธิ์ลิขสิทธิ์

คอนเทนต

คัดเลือกผูผลิต

(Suppliers)

ผลิต และตรวจสอบ

สินคา/ผลิตภัณฑ
จัดชุดผลิตภัณฑ

ประชาสัมพันธและ

นําเสนอผลิตภัณฑ

จัดทําสัญญาจําหนาย

สินคา/ผลิตภัณฑ

สงมอบสินคา/

ผลิตภัณฑ
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 ปจจยัความเสีย่งในการประกอบธรุกิจของบรษัิทฯ ทีอ่าจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบตอการดําเนนิงานในอนาคตของ 

บรษิทัอยางมีนัยสําคัญ และแนวทางในการปองกันความเสี่ยงสามารถสรุปไดดังนี้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม

 1.   ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนจาก กสทช.

      ปจจุบันธุรกิจการใหบริการเวลาเพื่อประชาสัมพันธสินคา และผลิตภัณฑเปนการใหบริการเวลาจากชอง 

JKN Dramax ซึ่งเปนชองสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียมของบริษัทยอย (JKN Channel) โดยไดรับใบอนญุาตในการ 

ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศนจากสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 

โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ใบอนญุาตฯที่บริษัทยอยไดรับ ณ ปจจุบัน เปนการตออายุคร้ังที่ 1 จากใบอนญุาตฯ 

ครั้งแรก มีระยะเวลา อนญุาต 2 ป ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

  ทั้งนี้ หากบริษัทยอยไมไดรับอนญุาตใหตออายุใบอนญุาตฯ จากกสทช.เมื่อใบอนญุาตหมดอายุ อาจสง 

ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจฐานะการเงิน และผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

  บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว และกําหนดแนวทางที่จะสรางความสัมพันธ 

อนัดกีบักสทช.ผานการจายชาํระคาธรรมเนยีมดวยดมีาโดยตอเน่ือง อกีท้ังปฏิบติัตามกฎระเบยีบ และขอกําหนดในการประกอบ

ธรุกจิสถานโีทรทศันผานดาวเทยีมของกสทช.อยางเครงครัด ทาํใหบรษิทัฯ มัน่ใจวาบรษิทัยอยจะไดรบัความเส่ียงดังกลาวนอย 

ดังจะเห็นไดจากการ ที่บริษัทยอยไดรับการตออายุใบอนญุาตฯ ตามที่กลาวมาขางตน

 2.   ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ หรือนอยราย

  จากโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ ในปจจุบัน บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต 

เปนหลัก โดยในป 2559 - 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจากธรุกจิดงักลาวในสดัสวน รอยละ 85.53 รอยละ 92.66 และรอยละ 

92.63 ของรายไดรวม แตละรอบบัญชีตามลําดับ ทั้งนี้ รายไดคาสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ในระหวางป 2561 เกิดจากการขายลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตใหกับลูกคารายใหญ (มียอดขายมากกวารอยละ 5 ของรายไดจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนตรวม) 8 ราย เปนหลัก 

ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล 4 ราย บริษัทที่เปนลูกคาในตางประเทศ 2 ราย บริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน 

ผานดาวเทียม 1 ราย และบริษัทที่ประกอบธุรกิจ VOD 1 ราย 

  จากการที่รายไดหลักของบริษัทฯ เกิดจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญเพียง 8 รายเปนหลัก และหากลูกคา 

ดงักลาว ซือ้คอนเทนตจากบรษิทัฯ ลดลงอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ได บรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่ง 

ดงักลาวเปนอยางด ี บริษทัฯ จงึไดมกีารสรางสมัพันธอนัดีกบัลกูคาผานการปฏิบตัติามสัญญาอยางเครงครัด และสงมอบบรกิาร 

ที่มีคุณภาพอยาง สมํ่าเสมอ รวมถึง การหาลูกคารายใหม ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 

  นอกจากการดาํเนนิการดงักลาวขางตน ปจจบัุนบรษัิทอยูระหวางการขยายธรุกจิสูธรุกิจสถานีโทรทศันขาว 

CNBC เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดจากการใหบริการและจําหนายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพียงอยางเดียว 

โดยคาดวาจะเริม่ดาํเนนิ ธุรกิจดังกลาวในป 2561 

 3.   ความเสี่ยงจากการไมสามารถเก็บหนีจ้ากลูกหนีก้ารคา

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนีก้ารคาสุทธิเทากับ  1,117.59 ลานบาท โดย 

ในการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการใหเครดิตเทอมแกลูกคาประมาณ 30 - 150 วัน ทั้งนี้ การใหเครดิต 

เทอมแกลูกคา แตละรายฝายบริหารจะเปนผูพิจารณา โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจของลูกคา รวมถึงฐานะการเงินความ 

สามารถในการจายชําระเงิน และปริมาณการสั่งซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัทและบริษัทยอย แตเนื่องจากรายไดหลักของ 

บริษัทฯ เกิดจากธุรกิจใหบริการและ จําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต ซึ่งจากการดําเนนิงานที่ผานมาบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บ 

เงินจากลูกหนีก้ารคาไดในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 120 - 220 วัน และจากการที่รายไดจากธุรกิจใหบริการและจําหนาย 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนัน้ จํานวนลูกหนีก้ารคาจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น 

ของรายไดคาสิทธิ์จํานวนลูกหนีก้ารคา จึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น ของรายไดคาสิทธิ์

ปจจัยความเสี่ยง
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  ทัง้นี ้ หากบรษิทัฯ ไมสามารถเกบ็หนีจ้ากลกูหน้ีการคาไดตามกําหนดและเกิดเปนลกูหนีค้างนานทีเ่ขาเกณฑ 
การตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะตองพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑที่กําหนดในนโยบายซึ่งจะสงผล 
กระทบตอผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ
  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดังกลาวเปนอยางดีจึงไดมีการกําหนดนโยบายและแนวทางในการติดตาม 
การชําระหนีจ้ากลูกหนีก้ารคา โดยฝายการเงินจะทําหนาที่ติดตามทวงถามลูกหนี้ในเบื้องตน พรอมทั้งจัดทําและสรุปรายงาน 
จัดชั้นอายุลูกหนี้ (AR aging Report) เพื่อสงเรื่องใหฝายขายทราบ เพื่อชวยในการตรวจสอบและดําเนนิการติดตามหนี้  
เพื่อปองกันและควบคุมไมใหเกิดเหตุการณดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มมีการปรับรูปแบบการทําสัญญาจําหนายสิทธิ์ 
คอนเทนตโดยมีการเก็บชําระเงินลวงหนาเปนบางสวน รวมถึงมีการเรียกเก็บเช็คจายลวงหนาจากลูกคาเพื่อเปนหลักประกัน 
การชําระเงินและเพื่อชวยลดความเสี่ยงสําหรับการเก็บชําระเงิน ซึ่งจากการดําเนนิงานที่ผานมา บริษัทฯ สามารถเก็บหนี้ 
จากลูกคาไดเกือบทั้งหมดมีเพียงลูกคาบางรายที่ไมสามารถเก็บหนี้ไดสําหรับลูกคาที่ไมสามารถเก็บหนี้ได บริษัทฯ จะมีการ 
พิจารณาประสบการณการเก็บเงินในอดีต รวมถึงสถานะการเงินและสภาพเศรษฐกิจของลูกคาแตละรายประกอบการตั้งคา 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนีจ้ากลูกคาดังกลาวแลว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมั่นใจ 
วาดวยนโยบายในการดําเนนิธุรกิจ และการดําเนนิการตาง ๆ ขางตน จะชวยลดความเสี่ยง จากการไมสามารถเก็บหนีจ้าก 
ลูกหนีก้ารคาของบริษัทฯ ได
 4.   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศน 
  ตั้งแตปลายป 2556 ธุรกิจโทรทัศนในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากการเปดประมูล 
ใบอนญุาตชองรายการโทรทศันภาคพืน้ดนิในระบบดิจติอลของ กสทช. สงผลใหธรุกจิโทรทศันจากเดมิออกอากาศเพยีง 6 ชอง 
สถานีเปน 30 ชองสถานี (6 ชองสถานีเดิม และ 24 ชองสถานีระบบดิจิตอล) ซึ่งถือเปนผลดีตอธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก 
มีลูกคากลุมผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนเพิ่มขึ้น แตเนื่องจากใบอนญุาตฯ ดังกลาวมีมูลคาสูงและมีกําหนดเวลาการจาย 
ชําระที่เครงครัด คือ ผูที่ประมูล ใบอนญุาตในระบบดิจิตอลตองทยอยชําระคาประมูลใหกับกสทช.ทั้งหมด 6 งวด เริ่มตั้งแตป 
2557 – 2562 และหากไมชําระภายในกําหนด กสทช. สามารถยกเลิกใบอนญุาตได ซึ่งในป 2558 กสทช.มีคําสั่งปดชอง 
สถานีระบบดิจิตอลแลวบางสถานีเนื่องจากผูชนะการประมูลไมสามารถชําระคางวดไดตามกําหนด ทั้งนี้ จากเหตุการณ 
ดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกคา ผูประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนไดในอนาคต 
  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงดังกลาวเปนอยางดี จึงไดกําหนดนโยบายพิจารณาและคัดเลือกลูกคา 
อยางชัดเจน โดยในการคัดเลือกและการใหเครดิตเทอมแกลูกคา บริษัทฯ จะมีการพิจารณาศักยภาพทางการเงิน ประวัติ 
การดําเนนิธุรกิจ และประวัติการชําระเงินและมีการทบทวนเปนประจําทุก 6 เดือน นอกจากนี้ ลูกคาธุรกิจโทรทัศน 
ระบบดิจิตอลที่บริษัทฯ ใหบริการในปจจุบันเปนผูที่ชําระคาประมูลใหกับ กสทช. ตามกําหนด ดังนัน้ บริษัทฯ จึงม่ันใจ 
วาความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ อุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศนดังกลาวบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบ
 5.   ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
  จากการที่ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ ใหบริการและจําหนายปจจุบัน มีทั้งลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทซีรีส 
(ลิขสิทธิ์ คอนเทนตกลุม Asian Fantasy) ภาพยนตร (ลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุม Hollywood Hit) การตูน (ลิขสิทธิ์คอนเทนต 
กลุม Kid’s Inspire) ซึ่งลวนแตเปนลิขสิทธิ์คอนเทนตที่ไดรับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผูที่ทําการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ไดลักลอบนําภาพและเสียงมาทํา การประกอบและเผยแพรโดยมิไดรับอนญุาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ทั้งในรูปแบบของการผลิต 
สินคา Home Entertainment (DVD, Blu-ray) หรือการเปดเว็ปไซตออนไลน หรือเฟสบุค (Facebook) ใหผูชมรับชมฟรี
  และเนือ่งจากลขิสทิธิค์อนเทนตทีบ่รษิทัฯ จาํหนายและใหบรกิารในปจจบัุนมีมูลคาสูงและถอืเปนทรพัยสิน 
หลกัในการดาํเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ หากถูกละเมดิหรือขโมยออกเผยแพรอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ได 
บรษิทัฯ ใหความสําคญักับประเดน็ดงักลาว และไดกาํหนดแนวทางในการปองกนัมิใหลขิสิทธิค์อนเทนตของบริษทัฯ ถูกละเมิด 
หรือถูกลักลอบ หรือถูกนําออกเผยแพรโดยไมไดรับอนญุาต บริษัทฯ จึงไดพยายามลดความเสี่ยงดังกลาวดวยการกําหนดสิทธิ์ 
การเขาถึงลิขสิทธิ์ คอนเทนตของบริษัทฯ ดังนี้
  (1) การปองกันขั้นที่ 1 : การเขา - ออกสถานที่จัดเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัท (Film Library หรือ 
FL) มีกําหนดรหัสการเขา - ออกหอง FL ซึ่งมีเพียงผูไดรับอนญุาตจึงสามารถเขาถึงรหัส และมีสิทธิ์เขาหอง FL
  (2) การปองกันขั้นที่ 2 : การจัดเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ จัดเก็บในเครื่อง Storage ซึ่งมีเพียงผู 
ทราบรหัสจึงสามารถนําไฟลลิขสิทธิ์คอนเทนตออกจากเครื่อง Storage ได
  (3) การปองกันขั้นที่ 3 : การปรับเปลี่ยนขนาด และความคมชัดของไฟลลิขสิทธิ์คอนเทนต กรณนีําออก 
เพื่อพากย เสียง เพื่อมิใหลิขสิทธิ์คอนเทนตถูกนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนญุาต
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  อยางไรก็ตาม แมวาบริษัทฯ จะตระหนกัและหาแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์แต 
เนือ่งจาก ณ ปจจบุนั ขอกฎหมายและบทลงโทษของหนวยงานภาครัฐตอผูละเมดิลขิสิทธิ ์และการบังคับใชกฎหมายยังไมชดัเจน 
จึงทําใหผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์คอนเทนต รวมถึงบริษัทฯ ยังคงไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว
 6.   ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกจิโฆษณา และการขยายตวัของส่ือโฆษณาประเภทอืน่ ๆ
       ปจจุบันธุรกิจสื่อในประเทศไทยสามารถจําแนกได 3 กลุมหลัก คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ เชน หนงัสือพิมพ 
นติยสาร เปนตน 2) สื่อกระจายภาพและเสียง เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ โรงภาพยนตร และอินเตอรเนต็ เปนตน และ 3) 
สื่ออื่นๆ เชน สื่อกลางแจง สื่อทางยานพาหนะ เปนตน ซึ่งจากการสํารวจความนิยมในสื่อของ AGB Neilson ระหวางป 
2554 – 2560 พบวา สื่อประเภทที่ (2) สื่อกระจายภาพและเสียง เปนสื่อที่ไดรับความนิยมจากผูใชสื่อ ซึ่งในแตละปมี 
การใชจายเม็ดเงินคาโฆษณาผานสื่อดังกลาวเฉลี่ย 100,000 ลานบาทตอป และสื่อประเภทโทรทัศนเปนสื่อที่ไดรับความนิยม 
สูงสุด โดยสัดสวนเม็ดเงินคาโฆษณา ทางสื่อโทรทัศนคิดเปน สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 65 – 70 ของเม็ดเงินโฆษณาในแตละป
       แตอยางไรก็ตาม แมวาสื่อโทรทัศนจะเปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูงสุด แตก็มีความเสี่ยงที่ในอนาคตอาจไม 
สามารถรักษาสวนแบงในตลาดไดเนื่องจากการเกิดขึ้นของสื่อประเภทใหม เชน สื่อออนไลน หรือเว็ปไซต เปนตน ซึ่งหากสื่อ 
ประเภท อื่น ๆ ขยายตัว และสามารถแยงชิงสวนแบงรายไดโฆษณาในธุรกิจสื่อโฆษณาจากกลุมสื่อ โทรทัศนไดนัน้ บริษัทฯ 
ในฐานะที่มีลูกคาเปน ผูประกอบธุรกิจ สื่อโทรทัศน ก็ยอมไดรับผลกระทบตามเชนเดียวกัน
       บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณาเปนอยาง 
ดีจึงไดมีการซื้อ และนําเขาลิขสิทธิ์คอนเทนตที่สามารถเผยแพรไดหลายชองทาง ทั้งทาง สื่อโทรทัศน รวมถึง VOD หรือการ 
เผยแพรทาง ออนไลน เปนตน รวมถึงมิไดจําหนายใหลูกคาผูประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศนเพียงกลุมเดียว อีกทั้ง แมในอนาคต  
ความนิยมในการโฆษณา ผานทางสื่อโทรทัศน จะลดลงเนื่องจากการเกิดขึ้นของสื่ออื่น ๆ ก็ไมสามารถเกิดขึ้นในระยะเวลา 
อนัใกล หรอืเกดิขึน้จนทาํใหสือ่โทรทศันสญูหายไปได บรษิทัฯ จงึมัน่ใจวาความเสีย่งดงักลาวจะไมกระทบตอธรุกิจของบรษิทัฯ 
 7.   ความเสี่ยงจากการไมไดรับสัญญาลิขสิทธิ์คอนเทนต จากเจาของลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและตางประเทศ
       จากโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในระหวางป 2559 –2561 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากรายไดคาสิทธิ์ 
ซึ่งเกิดจากธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต โดยคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 80 – 93 ตอป

  ลิขสทิธิค์อนเทนตทีบ่รษิทัฯ ใหบรกิารและจําหนายเปนลขิสทิธ์ิคอนเทนตทีซ้ื่อและนําเขาจากท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ โดยบรษัิทฯ ไดรบัสิทธิจ์ากเจาของลขิสิทธิโ์ดยตรงในการเปนผูใหบริการตอ ทัง้นี ้ สิทธิท์ีบ่ริษัทฯ ไดรบัจากเจา 
ของสิทธิส์วนใหญมอีายสุญัญา 3 – 5 ป แลวแตตกลงตามเงือ่นไขซ่ึงเม่ือสทิธ์ิทีบ่ริษทัฯ ไดรบัหมดอายุแลวหากบรษิทัฯ ตอสัญญา 
ระยะเวลาการไดสทิธิก็์ข้ึน อยูกบัการตกลงในขณะนัน้
  หากบรษัิทฯ ไมไดรับการตอสิทธิห์รอืไมสามารถหาลขิสทิธิค์อนเทนตเรือ่งใหม ๆ  เพิม่เตมิได อาจสงผลกระทบ 
ในทางลบตอธรุกิจ ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบริษทัฯ เปนอยางมาก บริษทัฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งจากการ 
ไมไดรบัสญัญาลิขสทิธิค์อนเทนตและใหความสาํคญักบัประเด็นดงักลาวเปนอยางด ี โดยไดมกีารกาํหนดแนวทางทีจ่ะสรางความ 
สมัพันธอนัดีกบัเจาของลขิสทิธ์ิผานการจายชาํระคาธรรมเนยีมดวยดมีาโดยตลอด รวมถงึปฏบิติัตามเงือ่นไขตางๆ ทีต่กลงตาม 
สญัญาอยางเครงครดั 

 หมายเหตุ 1 รายไดคาสิทธิ์เปนรายไดจากการใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต เกิดขึ้นในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
  2 รายไดจากการใหบริการ เปนรายไดจากการใหบริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธผานทางสถานีโทรทัศนระบบผานดาวเทียม ชอง JKN 
Dramax และสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล ซึ่งบริษัทฯ ซื้อจากสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอล รายไดจากการใหบริการเปนรายไดจากการดําเนนิงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
  3 รายไดจากการขาย เปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑประเภทโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entertainment Product) DVD 
Blu-ray และสินคา Box set เปนตน
  4 รายไดอ่ืนประกอบดวยรายไดจากคานายหนาในการเปนตัวแทนจําหนายคอนเทนต ดอกเบ้ียเงินฝาก กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายไดอื่น 
ที่ไมเก่ียวกับ ธุรกิจนําเขาและจําหนายคอนเทนต การใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ และการขายผลิตภัณฑ

ลานบาท
ป พ.ศ.

งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ดําเนนิการโดย

บริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ

ประเภทรายได

รายไดคาสิทธิ์1

รายไดจากการใหบริการ2

รายไดจากการขาย3

รวมรายไดขายและบริการ

รายไดอื่น

       รวมรายได

723.90

79.23

38.56

841.69

4.68

846.37

85.53

9.36

4.56

99.45

0.55

100.00

2559
รอยละ ลานบาท

ป พ.ศ.

1,070.71

64.41

18.64

1,153.76

1.82

1,155.58

92.66

5.57

1.61

99.84

0.16

100.00

2560
รอยละ ลานบาท

ป พ.ศ.

1,317.74

50.03

36.47

1,404.24

18.37

1,422.61

92.63

3.52

2.56

98.71

1.29

100.00

2561
รอยละ
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  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดลดความเสี่ยงในประเด็นดังกลาวโดยการวางแผนการลงทุนในสิทธิ์คอนเทนต 

ลวงหนา และติดตอซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตจากหลายบริษัทไมไดผูกขาดเฉพาะรายใดรายหนึง่ และมีการวางแผนการลงทุน 

ในลิขสิทธิ์คอนเทนต ลวงหนา รวมถึงการทําสัญญาแบบ Output deal (คือ การไดรับสิทธิ์คอนเทนตแบบผูกขาดในชวง 

เวลาที่ตกลงกับผูขาย โดยมีสิทธิ์ในการเลือก คอนเทนตจากเจาของลิขสิทธิ์กอนเปนบริษัทแรก) ที่มีการกําหนดใหบริษัทฯ 

มีสิทธิ์ในการเลือกคอนเทนตกอนบริษัทอื่น บริษัทฯ จึงม่ันใจ วาความเสี่ยงดังกลาวจะไมกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ

 8.   ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผูบรโิภคมีการเปลี่ยนแปลง 

    จากการที่ความนิยมในลิขสิทธิ์คอนเทนตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามกระแสนิยมของผูชม หรือผู 

บรโิภค ตัวอยางเชน ในชวงยุค 70 – 90 (ระหวางป 2513 – 2542) เปนชวงที่ละคร ซีรีย และหนงัจากจีน ไตหวัน ฮองกง 

และญี่ปุนไดรับความนิยม จากผูชมในประเทศไทยเปนอยางมาก กอนที่จะถูกแทนท่ีดวยละครและซีรียจากเกาหลี ในยุค 

2000 (ตั้งแตป 2543 เปนตนมา) และในปจจุบันความนิยมของละคร ซีรียจากเกาหลีเริ่มจะทรงตัว โดยกระแสความนิยม 

ในซีรียจากอินเดียเริ่มเปนที่นิยมจากผูชมในประเทศ ดังนัน้ ในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการและจําหนาย 

ลิขสิทธิ์คอนเทนต ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงหากปรับตัวไมทันตอกระแสนิยม 

  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในประเด็นดังกลาวเปนอยางดี เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ 

การใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตแกบริษัทที่ประกอบธุรกิจโทรทัศน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทน 

เมนท และบริษัทที่ประกอบธุรกิจวีโอดี ซึ่งเปนบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมโทรทัศน และสื่อโฆษณา ดังนัน้ เพื่อเปนการ 

ปองกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในกระแสความนิยม บริษัทฯ ไดกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อและนําเขา 

ลิขสิทธิ์หลากหลายประเภท และเหมาะสมกับผูชม รายการทุกเพศ ทุกวัย 

  ปจจุบัน ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ ใหบริการและจําหนายแบงออกเปน 8 กลุม และลิขสิทธิ์คอนเทนต 

กลุมที่เปนที่นิยม ของลูกคา คือ กลุม Asian Fantasy และกลุม Hollywood Hit โดยคอนเทนตทั้ง 2 กลุม ทํารายไดให 

กับบริษัทฯ รวมในสัดสวนรอยละ 87.07 ของรายไดรวมสําหรับงวดป 2561 รายละเอียดลิขสิทธิ์คอนเทนตทั้ง 8 กลุม 

มีดังนี้ 

ประเภทคอนเทนต

1234567
8

กลุมผูชมเปาหมายลักษณะคอนเทนต

ลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับพระราชทาน

พระบรมราชานญุาตจากสํานกัพระราชวังในการจัดทํา
รวมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟค (National Geographic)

สําหรับผูชมรายการทุกชองทาง ทุกเพศ และทุกชวงอายุ 
รวมถึงผูชมทั้งในประเทศและตางประเทศ

ลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทซีรีย ละคร และภาพยนตร 
ซึ่งผลิตในภูมิภาคเอเชีย อาทิเชน ประเทศเกาหลีใต อินเดีย 

ฟลลิปปนส จีน เปนตน

สําหรับผูชมทุกเพศ โดยเนนผูชมกลุมแมบาน
ผูชมกลุมเพศที่ 3 และชวงอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ลิขสิทธิ์คอนเทนตซีรียและภาพยนตรจากประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ฮอลิวูด

สําหรับผูชมทุกเพศ
และมีชวงอายุระหวาง 15 – 55 ป

ลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทสารคดีสัตวโลก สารคดีธรรมชาติ 
สารคดีเชิงประวัติศาสตร 

และสารคดีชีวประวัติบุคคลสําคัญระดับโลก

สําหรับผูชมทุกเพศ และทุกชวงอายุ

ลิขสิทธิ์คอนเทนตประเภทการตูนตางประเทศ สําหรับผูชมทุกเพศ 
และทุกชวงอายุโดยเนนกลุมเยาวชนเปนหลัก 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตกลุม Music Star Parade 
เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตคอนเสิรต

สําหรับผูชมทุกเพศ ทุกชวงอายุ
โดยเนนกลุมเยาวชนที่ชื่นชอบรายการคอนเสิรต
จากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหลี 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตรายการบันเทิง
ที่มีพิธีกรเปนผูดําเนนิรายการ

สําหรับผูชมทุกเพศ
และมีชวงอายุระหวาง 18 – 65 ป 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตรายการตลกในประเทศ 
รวมถึงรายการแขงขัน

สําหรับผูชมทุกเพศ
และมีชวงอายุระหวาง 15 – 65 ป 
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  ดวยนโยบายการซื้อและนําเขาลิขสิทธิ์คอนเทนตที่หลากหลาย อีกทั้งมีการจาง AGB Neilson เพื่อวัด 

กระแสความนิยมของรายการที่ออกอากาศทางชอง JKN Dramax บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นวาเสี่ยงจากการเสื่อมความ 

นิยม หรือ กระแสความนิยมของผูบรโิภคมีการเปลี่ยนแปลงเปนความเสี่ยงที่อยูในระดับตํ่าตอบริษัทฯ 

 9.   ความเสี่ยงจากการไมสามารถจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

  สินทรัพยไมมีตัวตนถือเปนสินทรัพยหลักในการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ตามการลงทุน ในแตละป โดยในป  2559 - 2561 บริษัทฯ มีการลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนตจํานวน 965.26 ลานบาท 777.50 

ลานบาท และ 776.15  ลานบาท ตามลําดับ สงผลใหจํานวนสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เทากับ 

1,181.01 ลานบาท ทั้งนี้ สินทรัพยไมมี ตัวตนดังกลาว จะถูกตัดจําหนายแบบเสนตรงตามอายุของสัญญาเริ่มตั้งแตวันที่ 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์ ดังนัน้ หากบริษัทฯ ไมสามารถสรางรายไดจากลิขสิทธิ์คอนเทนตที่มี อาจสงผลกระทบตอผลการ 

ดําเนนิงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ โดยในป  2559 - 2561  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาตัดจําหนายเทากับ 388.85 

ลานบาท  616.24 ลานบาท และ 779.40  ลานบาท ตามลําดับ และจากจํานวน สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561  ดังกลาว ในกรณทีี่บริษัทฯ ไมมีการลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนตเพิ่มเติมหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอสินทรัพย 

ไมมีตัวตน ประมาณการคาตัดจําหนาย ของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2562 จะเทากับ 762.11 ลานบาท

  นอกจากการตดัจาํหนายขางตนแลว หากเกดิเหตกุารณทีล่ขิสทิธ์ิคอนเทนตไมสามารถจาํหนายได บรษิทัฯ 

จะตองพจิารณาตัง้คาเผ่ือการดอยคาของลขิสทิธิค์อนเทนตตามนโยบายการตัง้คาเผือ่การดอยคาคาลขิสทิธิ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อการดอยคาสําหรับคาสิทธิ์รายการ จํานวน 7.00 

ลานบาท ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีการพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาสําหรับลิขสิทธิ์ที่เขาเกณฑการตั้งคาเผื่อตาม 

นโยบายเพิม่มากข้ึนอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ และบริษทัยอย อยางมนัียสําคญัโดยจากการประมาณ 

การในกรณทีี่ บริษัทฯ ไมสามารถจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตที่มีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายหลังจากวันที่ดังกลาว 

และไมมี การลงทุนในลิขสิทธิ์คอนเทนต เพิ่มเติมหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอสินทรัพยไมมีตัวตน ณ สิ้นป 2562 

บริษัทฯ จะตองพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาสําหรับ ลิขสิทธิ์ที่เขาเกณฑการตั้งคาเผื่อตามนโยบาย ณ สิ้นป 2562 เทากับ 

1.89 ลานบาท 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งจากการไมสามารถจําหนายลขิสทิธ์ิคอนเทนตเปนอยางดจีงึไดมกีารควบคมุ 

และตรวจสอบการขายคอนเทนตอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาคอนเทนตทุกรายการไดมีการนําเสนอใหลูกคาพิจารณารวม 

ถึงมีการจําหนายในรูปแบบแพ็คเกจที่ลูกคาสามารถเลือกตามความตองการและตาม Budget ได อีกทั้งจากประสบการณ 

ทีผ่านมาบรษิทัฯ สามารถจาํหนายคอนเทนตไดและมผีลการดําเนนิงานเตบิโตอยางตอเนือ่ง โดยจากผลการดําเนนิงานป 2561 

บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนาย ลิขสิทธิ์คอนเทนตเทากับ 1,317.74 ลานบาท และมีกําไรขั้นตนจากการจําหนายลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตเทากับ 483.35 ลานบาท บริษัทฯ จึงมั่นใจวาความเสี่ยงจากการไมสามารถจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตเปน 

ความเสี่ยงระดับตํ่าสําหรับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม สําหรับการตั้งคาเผื่อการดอยคาฯของลิขสิทธิ์คอนเทนต หากเกิดเหตุการณ 

มีขอบงชี้วาไมสามารถจําหนายไดจริง ๆ บริษัทฯ มั่นใจวาไมสงผล กระทบตองบการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 รอยละ 79.62 ของลิขสิทธิ์คอนเทนตมี อายุสัญญาไมเกิน 3 ป ซึ่งมูลคาของคอนเทน 

ตดังกลาวจะถูกทยอยคิดคาตัดจําหนายเปนประจําทุก ๆ ป จนหมดภายในปเดียวกันกับที่ถึงเกณฑตองพิจารณาการตั้งคา 

เผื่อการดอยคาตามนโยบายของบริษัทฯ

 10.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

      ดวยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตองนําเขาลิขสิทธิ์คอนเทนตจากเจาของลิขสิทธิ์ในตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ 

ตองชําระเงินคาลิขสิทธิ์เปนสกุลเงินตางประเทศ คือ สกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยในป 2559 - 2561 บริษัทฯ มีการซื้อ 

ลขิสทิธิค์อนเทนตและจายชําระเปนเงินตราตางประเทศเปนจาํนวน 759.40 ลานบาท 768.50 ลานบาทและ 736.86  ลานบาท 

ตามลําดับซึ่งจํานวนเงินลงทุนดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.78 รอยละ 24.49 และรอยละ 22.66 ของสินทรัพยรวม 

ของบริษัทฯ ดังนัน้ การเปลี่ยน แปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ 

รายการ การตั้งคาเผื่อการดอยคา

คาลิขสิทธิ์

-  กรณทีี่มีขอบงชี้วาไมสามารถทํารายไดภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่ซื้อ

-  กรณทีี่มีขอบงชี้วาไมสามารถทํารายไดภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่ซื้อ

-  กรณทีี่มีขอบงชี้วาไมสามารถทํารายไดภายในระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่ซื้อ

ตั้งคาเผื่อการดอยคารอยละ 50 ของมูลคาสุทธิทางบัญชี

ตั้งคาเผื่อการดอยคารอยละ 75 ของมูลคาสุทธิทางบัญชี

ตั้งคาเผื่อการดอยคารอยละ 100 ของมูลคาสุทธิทางบัญชี
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  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเปนอยางดี จึงไดมีการหาแนวทาง 

ปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยไดดําเนนิการเปดวงเงินสําหรับการ ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward 

Contract) นอกจากการเปดวงเงินสําหรับสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายอยาง 

ชดัเจนใหการทาํสญัญากบัตางประเทศทกุรายการตองจายชาํระผานสญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา บรษิทัฯ จงึมัน่ใจวา 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะไมกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ 

 11.  ความเสี่ยงจากการเขาสูธุรกิจของผูประกอบการรายใหม 

  การเปดประมูลใบอนญุาตประกอบธุรกิจโทรทัศนระบบดิจิตอลในป 2556 สงผลใหธุรกิจสถานีโทรทัศน 

เกิดการแขงขันที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีสถานีโทรทัศนหลักเพิ่ม 25 ชอง จาก 6 ชองสถานีระบบอนาล็อกเดิม การเพิ่มขึ้นของ 

ชองทีวีสงผลใหแตละชองตางแขงขันกันเพื่อเรียกกระแสความนิยม รวมถึง Eyeball จากผูชมรายการเพราะการที่มีผูชมราย 

การเพิ่มเทากับชองมีรายไดจากเม็ดเงินโฆษณาเพิ่ม ซึ่งกลยุทธในการเพิ่มขึ้นผูชมของแตละชองคือ การจัดหาหรือการผลิต 

รายการ ทั้งประเภท ซีรีส ละคร ขาว และ รายการอื่นๆ ใหทันตอกระแสนิยมหรือทําใหเปนกระแสนิยม แตเนื่องจาก 

การผลิตรายการ ซีรีส ละคร ตองใชเงินลงทุนสูง ดังนัน้ ชองทีวีหลายชองจึงเลือกจัดหารายการสําเร็จรูปออกอากาศแทน 

การผลิตเอง เชน การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนตจากบริษัทฯ หรือการซื้อ ลิขสิทธิ์คอนเทนตจากเจาของลิขสิทธิ์ในตางประเทศ 

โดยตรง เปนตน 

  แมวาปจจุบันบริษัทท่ีทําธุรกิจซื้อและนําเขาลิขสิทธ์ิคอนเทนตเพ่ือจําหนายใหกับสื่อประเภทตางๆ 

เชนเดียวกับบริษัทฯ มีจํานวนจํากัด แตจากการที่ชองทีวีเลือกกลยุทธในการจัดหารายการสําเร็จรูปเพื่อใชในการเพิ่มความ 

นิยมจากผูชมนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่จะมีผูประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกับบริษัทฯ รายใหมเกิดขึ้น และอาจสง 

ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งจากการเขาสูธรุกจิของผูประกอบการรายใหมเปนอยางด ี จงึไดมกีารกาํหนด 

แนวทางที่จะสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาผานการรับผิดชอบตอคุณภาพและการใหบริการ และเจาของลิขสิทธิ์ผาน 

การจายชําระคาธรรมเนียมดวยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงตามสัญญาอยางเครงครัด นอกจากนี้ 

จากการดําเนนิงานในอดีตที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยมีขอขัดแยงกับกลุมลูกคาและเจาของสิทธิ์ ดังนัน้ บริษัทฯ  จึงมั่นใจวา 

ความเสี่ยงดังกลาวจึงไมนาจะกระทบตอการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ

 12.  ความเสี่ยงจากขอจํากัดในการใหบริการเวลาเพื่อโฆษณา

  การประกอบธรุกจิใหบรกิารเวลาเพือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยนัน้ อยูภายใต 

พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน พ.ศ. 2551 โดยภายใตพระราชบญัญตันิีผู้ประกอบกจิ 

การกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศันทีไ่มใชคลืน่ความถี ่ จะตองมคีณุสมบตัแิละปฎบิตัติามหลกัเกณฑทีก่าํหนดในดานตางๆ 

อาทเิชน เวลาในการใหบรกิารเวลาโฆษณาและประชาสัมพันธจะตองไมเกนิชัว่โมงละ 6 นาท ี โดยเมือ่รวมเวลาโฆษณา 

ตลอดทัง้วนัเฉลีย่แลวตองไมเกนิชัว่โมงละ 5 นาท ี สัดสวนรายการและผงัรายการ การบนัทกึรายการทีอ่อกอากาศไปแลว 

และระยะเวลาในการเกบ็รกัษาบนัทึกรายการ กสทช. มอีาํนาจกาํหนดได เปนตน

  ดวยขอจํากัดดังกลาว สงผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีขอจํากัดในการใหบริการเวลาเพื่อโฆษณา โดยไม 

สามารถใหบริการไดมากกวา 120 นาที ตอวัน และหาก กสทช. มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติดังกลาว 

อาจสงผลกระทบตอการดําเนนิธุรกิจใหบริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธของบริษัทฯ และบริษัทยอยในอนาคตได

  อยางไรก็ตาม แมจะมีความเสี่ยงจากขอจํากัดในการใหบริการเวลาเพื่อโฆษณา แตเนื่องจากขอจํากัด 

ดังกลาวเปนขอจํากัดตามหลักเกณฑของ กสทช. ซึ่งผูประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดรับผลกระทบ 

ทุกราย จึงไมสามารถปองกันความเสี่ยงดังกลาวได

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม

 1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลัก

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยเปนบรษัิททีก่อตัง้ขึน้โดยคณุจกัรพงษ จกัราจุฑาธิบดิ ์ คณุพิมพอุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ 

และครอบครัวสุธีสถาพร (ครอบครัวคุณจักรพงษ) ซึ่งเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในธุรกิจใหบริการ 

และจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต และ ณ ปจจุบันคุณจักรพงษและคุณพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์เปนผูถือหุนรายใหญ โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 67.54 ของทุนชําระแลว รวมถึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการ อีกทั้ง 

คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ และคุณพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ยังดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหารและ 

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารซึ่งถือเปนผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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  ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกลาวในอนาคต อาจสงผลกระทบตอการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัท ยอยได

  บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลักเปนอยางดี บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตหนาที่ 

ความรบัผดิชอบ รวมถึงอาํนาจอนมุตัแิละการจดัการของฝายบรหิารอยางชัดเจน เพ่ือมใิหเกดิการพ่ึงพงิผูบริหารทานใดทานหนึง่ 

อกีทัง้มกีารสนบัสนนุ ใหพนักงานทีม่คีวามรูความสามารถไดมโีอกาสพฒันา เชน มอบหมายหนาท่ีและความรบัผดิชอบตางๆ 

ตามความเหมาะสมของสายงาน เพื่อมิใหเกิดการพึ่งพิงพนกังานคนใดคนหนึง่

 2.   ความเสี่ยงจากการสงมอบงานใหลูกคาไมทันกําหนด 

  จากการที่ลิขสิทธิ์คอนเทนตที่บริษัทฯ จําหนาย เปนลิขสิทธิ์คอนเทนตสําเร็จรูปที่ผานขั้นตอนการตัดตอ 

แปล พากยเสียง และ Synchronization ใหสมบูรณกอนสงมอบใชระยะเวลาแตกตางกันขึ้นอยูกับความยาก ความซับซอน 

ของบท และความพรอมของ หองพากยและทีมพากย ทั้งนี้ ในอดีตบริษัทฯ เคยประสบปญหาไมสามารถสงมอบงานใหกับ 

ลูกคาภายในกําหนดเวลาที่ตกลงตามสัญญาได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ไมมีหองพากยของตนเอง จึงตองเชาหองพากยจาก   

ผูใหบริการภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาจํากัดในการใชบริการ หองพากยจึงทําใหบริษัทฯ ไมสามารถแปลและพากยตามกําหนด 

ที่ตกลงกับลูกคาได

  เพือ่เปนการปองกนัมใิหเกดิความเสีย่งจากการสงมอบงานใหลูกคาไมทันกาํหนด บรษิทัฯ ไดกาํหนดนโยบาย 

และการควบคุม การตัดตอ แปล การพากย และกําหนดการตรวจเช็คตารางการสงมอบงานใหลูกคา และสรางหองพากย 

และหองควบคุมการตัดตอ ของตนเอง เพื่อใหมีความมั่นใจวาจะไมเกิดความเสี่ยงดังกลาวขึ้นอีกในอนาคต

 3.   ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาเชาพื้นที่อาคาร สํานกังาน 

      พื้นที่สํานกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในปจจุบันเปนพื้นที่ที่เชาจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษัท 

เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะสั้น มีอายุสัญญา 3 ป หากบริษัทฯ ไมไดรับการตออายุสัญญาเชา 

หรือมีอัตราเชาและคาบริการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการตออายุสัญญาอาจจะสงผลตอสถานที่ประกอบธุรกิจรวมถึงผลประกอบ 

การของ บริษัทฯ ได

  บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งในประเด็นดังกลาวอยางไรก็ดเีน่ืองจากบริษทัฯ จะไดรับสทิธกิารตอสัญญา 

กอนจากผูใหเชาและทีผ่านมาบรษิทัฯ ไดปฏบิตัติามสญัญาเชาอยางเครงครัดเชนเดียวกบัการปฏิบตัติอคูคารายอ่ืนทัว่ไป จึงทาํให 

เชื่อวาจะไดรับ การตอสัญญาเชาตอไปในอนาคต และนอกจากนี้เนื่องจากสัญญาเชาดังกลาวเปนรายการระหวางกัน ดังนัน้ 

อัตราคาเชาตลอดจนคาบริการตางๆ จะตองมีความสมเหตุสมผล รวมถึงจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบกอนการทํารายการ ดังนัน้บริษัทฯ จึงมั่นใจวาความเสี่ยงในประเด็นดังกลาวจะไมกระทบตอบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย

 1.   ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญมีอํานาจควบคุมการบริหาร 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือ คุณจักรพงษ และคุณพิมพอุมา 

จักราจุฑาธิบดิ์ โดยถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 61.54 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทั้ง 2 ทาน ยังเปนหนึง่ 

ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือวาเปนผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจควบคุมและมีอิทธิพลตอ 

การกําหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงกําหนดการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผูถือหุนรายยอยอื่นๆ ของบริษัทฯ

  อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนกึถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติอยาง 

ชัดเจน รวมถึงมีการกําหนดมาตรการการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแยง จะไมมีสิทธิในการอนุมัติรายการนัน้ๆ อีกทั้ง มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปน 

กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณเปนอยางดี ชวยถวงดุล 

ในการตัดสินใจ และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัทฯ ดวยโครงสรางการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส บริษัทฯ 

จึงมั่นใจวาผูถือหุนรายยอยอื่น และผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
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จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว   

 หลักทรัพยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ชื่อหลักทรัพย  : JKN  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 ตลาด   : mai

 กลุมอุตสาหกรรม  : บริการ

 วันที่เขาซื้อขายในวันแรก : 30 พฤศจิกายน 2560

 ทุนจดทะเบียน  : 324,000,000 บาท หุนสามัญมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท  

 ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 270,000,000 บาท หุนสามัญมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

 สิทธิออกเสียง  : 1 : 1

การเปลี่ยนแปลงทุนในป 2560 - 2561

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาทแบงเปนหุนสามัญ 540,000,000 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 270,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 540,000,000 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

 ป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติใหเสนอตอที่ประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

108,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 

ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (JKN - W1) โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติตาม 

ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 324,000,000 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 

648,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 270,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

540,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

ผูถือหุน 

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 มีดังนี้ 

หมายเหตุ  1/ MEDIA KING CAPITAL LTD. เปนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งที่หมูเกาะบริติชเวอรจิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมีนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์

 เปนผูรับผลประโยชนที่แทจริง และเปนผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว และเขาถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

ลําดับ

1 กลุมครอบครัว จักราจุฑาธิบดิ์
1.1  นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์
1.2  MEDIA KING CAPITAL LTD1/

1.3  นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์

378,094,900
291,094,900
68,000,000
19,000,000

70.02
53.91
12.59
3.52

2 นายแพทยเฉลิม  หาญพาณชิย 26,000,000 4.82

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 16,279,169 3.01
4 นายศรัณย ศรัณยเวชกุล 10,487,200 1.94

5 นายประยงค วนชิสุวรรณ 10,000,000 1.85
6 นางสาวชนมนิภา ลําโกน 3,240,000 0.60

7 นายธนะสิน พิพัฒนกิตติกุล 3,132,500 0.58

8 นายองอาจ วรวิทยลิขิต 2,330,000 0.43

9 บรษิทั ฟลลิปประกันชีวติ จาํกดั(มหาชน)

โดยบมจ.หลักทรพัยฟลลิป (ประเทศไทย)
1,613,400 0.30

10 นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ 1,550,000 0.29

ผูถือหุนรายอื่นๆ 87,272,831 16.16

รวม 540,000,000 100.00

คํานําหนาชื่อ จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

โครงสรางการถือหุน และนโยบายการจายเงินปนผล
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การออกหลักทรัพยอื่น 

1.   หลักทรัพยแปลงสภาพ

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไดมีมติใหบริษัทออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง 

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JKN-W1) จํานวนไมเกิน 108,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

ตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคาในอัตราสวนหุนสามัญ 5 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยมีรายละเอียดของ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเคเอ็น 

      โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JKN-W1)

ชนดิของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ไมเกิน 108,000,000 หนวย

จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ : ไมเกิน 108,000,000 หุน

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ   : 11 พฤษภาคม 2561

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ   : 2 ปนบัแตวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ตัง้แตวนัที ่1 พฤษภาคม

      2561 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ ภายหลังการออก 

      ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันที่เริ่มซื้อขายในตาดหลักทรัพย mai  : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาการใชสิทธิ   : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

      ทั้งหมดเปนจํานวน 4 ครั้ง ดังนี้

      ครัง้ที ่1 วนัที ่15 ธนัวาคม 2561 แตเนือ่งจากวนัดงักลาวตรงกบั

       วนัหยุดทําการของบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทจงึขอเลือ่นเปนวนั

       ทําการกอนหนา คือวันที่ 14 ธันวาคม 2561

      ครัง้ที ่2 วนัท่ี 15 มิถุนายน 2562 แตเน่ืองจากวันดงักลาวตรงกับ

       วนัหยุดทําการของบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทจงึขอเลือ่นเปนวนั

       ทําการกอนหนา คือวันที่ 14 มิถุนายน 2562

      คร้ังที่ 3 วนัที ่15 ธนัวาคม 2562 แตเนือ่งจากวนัดงักลาวตรงกบั

       วนัหยุดทําการของบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทจงึขอเลือ่นเปนวนั

       ทําการกอนหนา คือวันที่ 13 ธันวาคม 2562

      ครั้งที่ 4 ซึ่งจะเปนครั้งสุดทาย วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

       (“วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย”)

      ในกรณทีีว่นักาํหนดใชสทิธไิมตรงกบัวนัทาํการของบรษิทั ใหเลือ่น

      วันกาํหนดใชสทิธใินแตละคร้ังเปนวนัทําการกอนหนาวนักาํหนดใช

      สิทธิดังกลาว

อัตราการใชสิทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หนวย มสิีทธซ้ืิอหุนสามัญได 1 หุน เวนแต 

      กรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ    : 15.00 บาท ตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตาม 

      เงื่อนไขการปรับสิทธิ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไมมีผูใชสิทธิดังกลาว
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2.   หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้

 หุนกู (Bond)

 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอ 

ขายหุนกูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาว จากเดิมไมเกิน 800 ลานบาท เปนไมเกิน 1,200 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน 

กูของบริษัทฯ ภายใตมติดังกลาว จากเดิมไมเกิน 1,200 ลานบาท เปนไมเกิน 1,500 ลานบาท ณ ขณะใดขณะหนึง่

หมายเหตุ   * PP (II & HNW) คือ การเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ 

สัญลักษณ
หุนกู

JKN207A 20 ก.ค. 2561 400 400 2 ป 20 ก.ค. 2563 6.50% PP (II & HNW) ไมไดจัดอันดับ

JKN20NA

รวม 900 900

15 พ.ย. 2561 500 500 1 ป

11 เดือน

28 วัน

12 พ.ย. 2563 6.50% PP (II & HNW) ไมไดจัดอันดับ

วันที่
ออกหุนกู

มูลคาหุนกู
ณ วันออกหุนกู

(ลานบาท)

มูลคาหุนกู
ณ 31 ธ.ค. 61

(ลานบาท)

อายุ
หุนกู

วันครบกําหนด
ไถถอนหุนกู

อัตราดอกเบี้ย
(ตอป)

ประเภทของการ
เสนอขาย*

การจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ
ณ 31 ธ.ค. 61

นโยบายการจายเงินปนผล

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบ 

เฉพาะกิจการไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง และภายหลังหักเงินสํารองตางๆ ทั้งนี้ อัตรา 

การจายเงนิปนผลข้ึนอยูกบัแผนการลงทนุ เงือ่นไขและขอจํากัดตามทีก่าํหนดไวในสญัญากูยืมเงินหรอืสัญญาตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

(ถามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน และปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน 

และแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราว เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตความ 

ตองการใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปจจัยดานอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไร 

สะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ โดยจะตองไดรับความเห็น 

ชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปน 

ผลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวา บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนัน้ได แลวใหรายงานที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ 

ประชุมคราวตอไปโดยขอมูลกําไรสุทธิและการจายปนผลยอนหลังมี ดังนี้

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

  สําหรับบริษัทยอยของบริษัทฯ แตละบริษัทนัน้ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 

40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี อยางไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทยอยและ/หรือผูถือหุนของบริษัทยอยนัน้ๆ จะพิจารณา 

จายเงนิปนผลจากกาํไรสทุธปิระจาํปหลงัหกัภาษีเงนิได และหลงัหกัเงนิสาํรองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามความเหมาะสม 

ของสภาพธุรกิจ เชน พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดําเนนิงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพ 

คลองของบริษัทยอยนัน้ๆ เปนตน

หมายเหตุ 1/ นําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 2/ กําไรสุทธิตอหุนป 2558 –2560 คํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนกัของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

 3/ เปนกําไรสุทธิที่ใชในการคํานวณเพื่อจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ

 (กําไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง และภายหลังหัก                 

 เงินสํารองตางๆ)

ป 2558
ป พ.ศ.

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)2/ 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ3/ (รอยละ) 

0.35

-

0.00

2559
ป พ.ศ.

0.41

-

0.00

2560
ป พ.ศ.

0.45

-

0.00

2561
ป พ.ศ.

0.42

-

41.23
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คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8 ทาน และมีสถิติการเขารวมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 “นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ นางพิสมัย ลิขิตอํานวย กรรมการสองใน 

สามคนนี้ลงลายมือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

หมายเหตุ /1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ 

              โดยแตงตั้งกรรมการเขาใหม 2 ทาน ไดแก นายชินภัทร วิสุทธิ์แพทย/2  และนางสาวกมลรัตน มงคลครุธ

 /2 นายชินภัทร  วิสุทธิแพทย ลาออกจากการเปนกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 

              ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัท อยูระหวางการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ลาออก

หมายเหตุ :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือ 

ช่ือแทนบริษัท จาก นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์ ลงลายมือชื่อรวมกับนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และประทับตราสําคัญ ของ บริษัท 

เปน นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ หรือนางพิสมัย ลิขิตอํานวย รวมเปนสองคนและประทับตรา 

สําคัญของบริษัท

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตําแหนง

6

จํานวน
การประชุม

6

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา และ
กําหนดคาตอบแทน

6 6

3. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

6 6

4. นางธิติญา พงศพันธุวัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 6

5. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการบริษัท  กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร 

6 6

6. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 6 6

8. นางสาวกมลรัตน  มงคลครุธ/1 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 4 4

7. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย กรรมการบรษิทั  กรรมการบริหารความเสีย่ง
และ กรรมการบรหิาร

6 6

จํานวน
การประชุม

การประชุมคณะกรรมการ

โครงสรางการจัดการ
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 ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบรษัิทมอีาํนาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในการบรหิารจดัการและดาํเนินกจิการของบริษัทฯ ใหเปน 

ไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบงัคบั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถอืหุน ดวยความซือ่สตัยสุจรติ และระมดัระวัง เพือ่รกัษา 

ผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน และมีหนาที่ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ 

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการหามจายสินบน หรือการสนับสนนุการทุจริตคอรัปชั่น

 2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และควรตองเปนการประชุมเต็มคณะ เวนเสีย 

แตจะมีเหตุจําเปนซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสําคัญ รายการที่ มีนัยสําคัญ 

ควรรวมถึงรายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบสําคัญตอบริษัทฯ รายการซื้อหรือขายทรัพยสิน 

ที่สําคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติเขาทํารายการที่เกี่ยวโยง กันตามหลักเกณฑคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยฯ การกําหนดระดับอํานาจดําเนนิการ และการกําหนดนโยบาย 

การบริหาร การเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทฯ เปนตน

 3. ดาํเนินการใหบรษิทัฯ นาํระบบงานบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีทีเ่หมาะสมและมีประสทิธภิาพ 

มาใช รวมทัง้จดัใหมรีะบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจดัเกบ็เอกสารทีทํ่าใหสามารถตรวจสอบ 

ความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง

 4. จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีใหมีความถูกตอง เพื่อแสดงฐานะการเงิน 

และผลการดาํเนนิงานในรอบบญัชทีีผ่านมาใหตรงตอความเปนจริงครบถวน และถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรอง 

โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 5. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัวิสัิยทัศน นโยบาย ทศิทาง กลยทุธ แผนงานการดาํเนนิธุรกจิของบริษทัฯ 

โดยฝายบริหาร

 6. กาํหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธรุกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกาํกบัดูแล 

การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน

 7. ติดตามผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนนิงานและงบประมาณ 

ของบริษัทฯ 

 8. พิจารณากาํหนดนโยบายดานการบรหิารความเสีย่งใหครอบคลมุท้ังองคกร และกาํกบัดแูลใหมรีะบบหรอืกระบวนการ 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ อยางเหมาะสม

 9. จัดใหมีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณ 

อกัษรและการปรบัใช นโยบายดงักลาวอยางมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหเชือ่มัน่ไดวาบริษัทฯ มีความรับผดิชอบตอผูมีสวนเก่ียวของ 

ทุกกลุมดวยความเปนธรรม

 10. พจิารณากาํหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอาํนาจในการแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจดัการ และ 

คณะอนกุรรมการอืน่ตามความเหมาะสม รวมถงึการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจัดการ 

และคณะอนกุรรมการชดุตาง ๆ ทีแ่ตงตัง้

 ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนัน้ ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจ 

ชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนกุรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ 

รายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด กับบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการ 

ที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว

 11. พิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ในกรณทีี่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น 

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลผูนัน้ตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการและตองไมมีลักษณะตองหามตามที่ พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ

 12. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได นอกจากนี้ ในกรณี 

ทีต่าํแหนงกรรมการบรษิทัวางลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทเลอืกบุคคลซึง่มคุีณสมบัติ 

และไมมีลกัษณะตองหามตามพ.ร.บ. บรษิทัมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทคราวถัดไป

 13. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การลงทุนในธุรกิจใหม และการดําเนนิการ 

ตางๆ ที่จําเปนตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑที่เกี่ยวของตางๆ 
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 14. พิจารณาและ/หรือ ใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเขาทําธุรกรรมตางๆ ของ 

บริษัทฯ (หากมูลคาของธุรกรรมไมเขาขายเงื่อนไขที่จะตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน) ใหสอดคลอง 

และ เปนไปตามกฎหมายประกาศกฎเกณฑ และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ

 15. กํากับ ควบคุม และปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ

 16. ดาํเนนิการใหมกีารเผยแพรขอมลูทีเ่หมาะสมและมกีารเปดเผยขอมูลใหแกผูมสีวนไดเสีย บคุคลผูมคีวามขดัแยงทาง

ผลประโยชน และผูที่เกี่ยวของอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา

 17. จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพื่อ 

แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 18. คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอาํนาจใหกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใด 

แทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมี 

อาํนาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรษัิท 

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนัน้ ตองไมมี 

ลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัท 

ยอย (ถามี) (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ 

ประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ) เวนแตธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑเดียวกับการ 

ทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

 19. ขอความเหน็ทีเ่ปนอสิระจากทีป่รกึษาวชิาชีพอืน่ใดเม่ือเหน็วาจาํเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ ซ่ึงการดาํเนนิการ 

วาจางใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 

 20. กรรมการและผูบรหิารตองรายงานใหบรษิทัฯ ทราบถงึการมีสวนไดเสยีของตนหรอืของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วของ 

ซึง่เปนสวนไดเสยีทีเ่กีย่วของกับการบรหิารจดัการกจิการของบริษทัฯ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ เง่ือนไขและวธิกีารท่ีคณะกรรมการ 

กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

 21. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะของกรรมการ หรือผูบริหารใชขอมูล 

ภายในของบริษัทฯ  ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอ บริษัทฯ 

เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม

 22. กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงให 

บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย และขอบังคับ โดยตองมีกรรมการมา 

ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ในกรณทีี่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือ 

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธาน 

กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เปนประธานที่ประชุม

 2. ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และการ 

วินจิฉยัชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึง่มีหนึง่เสียงในการลงคะแนนเวนแต 

กรรมการซึง่มสีวนไดเสยีในเรือ่งใดไมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในทีป่ระชมุออก 

เสียง เพิ่มขึ้นอีกหนึง่เสียงเปนเสียงชี้ขาด

 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติใหจัดขึ้นอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยใหประธานกรรมการเปนผูเรียก 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณจีําเปน กรรมการตั้งแต 2 คนขึ้นไป อาจรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุม 

กรรมการบริษัท ในกรณีเชนวานี้ ใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ

 นอกจากนี้ในแตละป จะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 1 ครั้ง โดยไมมีฝายบริหารเขารวม 

ประชุมดวย
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 4. ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้อาจกําหนดเปนอยางอื่นนอกเหนือไปจากทองที่อันเปนที่ตั้งสํานกั 

งานใหญของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกลเคียงก็ได หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 

มิไดกําหนดสถานที่ที่ประชุม ใหใชสถานที่ตั้งสํานกังานใหญของบริษัทฯ เปนสถานที่ประชุม

 5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนงัสือนดัประชุมโดย 

ทางไปรษณียลงทะเบียน หรือสงมอบใหแกกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง 

กรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตกรณจีําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการ 

นดัประชุม โดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานัน้ก็ได

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั ไดมีการกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมารชุดยอยไวลวงหนาตลอด 

ทั้งป และแจงใหคณะกรรมการทราบตั้งแตตนปเพื่อวางแผนเขารวมประชุม โดยในป 2562 มีกําหนดตารางการประชุมดังนี้

 หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  

 1. กาํกบัดแูลใหคณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรางและคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมตอการปฏบัิตงิานเพือ่ประโยชนสงูสดุตอ 

บริษัทฯ และผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 2. สงเสรมิและกาํกับดแูลใหคณะกรรมการบรษัิทไดแสดงบทบาทและความรบัผิดชอบในหนาท่ีอยางเตม็ท่ีโปรงใสและ 

สรางสรรค โดยคํานงึถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ รวมถึงจัดใหมีจํานวนครั้งในการประชุมที่เพียงพอตอการกํากับ 

ดแูลตดิตามผล สงเสรมิใหกรรมการไดมีการรวมอภปิราย ตัง้คาํถามและแสดงความเหน็ในประเดน็ตางๆ ระหวางการประชมุ 

 3. ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว

 4. สนบัสนนุใหผูบรหิารและพนกังานบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการธรุกจิและปฏบิตังิานไดอยางโปรงใสมปีระสทิธิภาพ 

สูงสุดภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ  

ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะและความชํานาญอยางตอเนื่อง 

1/2562 27 กุมภาพันธ 2562 27 กุมภาพันธ 2562 25 กุมภาพันธ 2562 25 กุมภาพันธ 2562

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

3/2562 9 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562

4/2562 9 ตุลาคม 2562

5/2562 13 พฤศจิกายน 2562

6/2562 11 ธันวาคม 2562

การจัดประชุมระหวางกรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหาร

7/2562 11 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

13 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย

 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

 1. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธ และแผนธุรกิจ และงบประมาณรวมกับคณะกรรมการบริษัท

 2. กํากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย 

วิสัยทัศน วัตถุประสงค กลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน

 3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีคณะกรรมการกําหนด และเปนไปตามแผนธุรกิจ 

งบประมาณและกลยุทธทางธุรกิจที่ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน

 4. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหการดาํเนนิการทางธรุกจิ รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ

เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุน

 5. กํากับดูแลการบริหารจัดการดานการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อ 

ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

ที่ประชุมผูถือหุน

หมายเหตุ: * ผูบริหาร หมายความวา ผูจดัการ หรอืผูดํารงตาํแหนงระดบับรหิารส่ีรายแรกนับตอจากผูจดัการลงมา ผูซ่ึงดํารงตาํแหนงเทยีบเทากบัผูดํารง 

ตาํแหนงระดบับริหารรายทีส่ีท่กุราย และใหหมายความรวมถึงผูดาํรงตําแหนงระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรือการเงนิท่ีเปนระดบัผูจัดการฝายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา 

ทั้งนี้ รายละเอียดของผูบริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

 /1 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จากเดิมตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

และกรรมการผูจัดการ (รักษาการ) เปนใหดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป

 /2 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

โดยมีผลตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป

 /3 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงาน 

การเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป

 /4 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงาน 

ปฏิบัติการ โดยเริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป และไดรับการแตงตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 

สิงหาคม 2561 ใหเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงเปน รองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เปนตนไป

 /5 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป

 /6 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงา 

นคอนเทนต โดยเริ่มดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

 /7 ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ใหดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการสายงาน 

การตลาด โดยมีผลตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เปนตนไป ปจจุบันลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562 เปนตนไป

1.นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์/1 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

2. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย/2 รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

3. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

4. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ รองกรรมการผูจัดการสายงานขาย

5. นายธีรภัทร เพ็ชรโปรี/3 รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี

6. นายบรรพต  ชวาลกร/4 รองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน

7. นายสมบัติ กิตติบันเทิงกุล/5 รองกรรมการผูจัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นางสาวสุธานชุ  สุธีรวัฒนานนท/6 รองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต

9. นายปยลักษณ รักประทานพร/7 รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง

คณะผูบริหาร 

 (ตามคํานิยามผูบริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศ 

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)) 
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 6. เจรจาและเขาทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เชน การลงทุนในสินคาและ 

ทรัพยสินอื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การเก็บสินคาคงคลัง 

หรือการขายสินคา) ภายในกําหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่กําหนดในตารางอํานาจ อนุมัติรายจายซึ่งไดรับมติอนุมัติจากที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการดําเนนิงานของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง 

กับนโยบายของบริษัทฯ และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองคกร

 8. ควบคุมดูแลการดําเนนิกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ

 9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม เพื่อใหมีผล 

ประกอบการที่ดีตามเปาหมาย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมี 

ผลประกอบการที่ดีขึ้น

 10. พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนนิงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 

เพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน

 11. ศกึษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหมๆ  ทีด่ ี โดยทาํการศึกษาทางดานเทคนคิและดานการเงินอยางเหมาะสม 

และครบถวนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 12. พจิารณาอนมุตักิารดําเนินงานทีเ่ปนธรุกรรมปกตธิรุกจิตลอดจนการดาํเนนิงานทีเ่ปนรายการสนบัสนนุธรุกจิปกติ 

ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป ในวงเงินไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะ 

กรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใตบงัคบัของหลกัเกณฑของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย รวมถงึ 

ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยเกีย่วกบัการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการไดมาจาํหนายไปซึง่สนิทรพัย รวมตลอดจน 

ตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 13. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนนิการของบริษัทฯ เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา 

กฎหมาย ผูประเมินราคาอิสระ เปนตน

 14. มอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กําหนดในนามของประธานเจา 

หนาที่บริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวจะตองอยูภายใตขอบเขตอํานาจที่ระบุไวในหนงัสือ 

มอบอํานาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อยางไรก็ตาม การมอบหมายภายใต 

ขอบเขตของหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารจะตองไมเปนการมอบอํานาจชวงหรือมอบหมายที่ทําใ

หประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจใดๆ ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือความขัดแยงไมวาในรูปแบบ 

ใดๆ กับบริษัทฯ สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกลาวได ในกรณนีี้ ประธานเจาหนาที่บริหารจะไมมีอํานาจในการอนุมัติธุรกรร 

มดังกลาว โดยตองเสนอธุรกรรมดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณา 

และใหความเหน็ชอบ เวนแตธุรกรรมดงักลาวเปนธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ และมหีลกัเกณฑเดยีวกบัการทาํรายการกบับคุคล 

ภายนอก (Arm's Length) 

 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายและไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท

 

 ขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ (Managing Director)

 1. ดาํเนนิการหรอืบรหิารงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดรับอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

 2. กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณรวมกับคณะกรรมการบริษัทและรับมาปฏิบัติ 

บริหารจัดการ เพื่อใหผลการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมาย

 3. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท

 4. ควบคุมดูแลการดําเนนิกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ

 5. บริหารจัดการงานทุกๆ ดาน ตามวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
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 6. พิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดําเนนิงานที่เปนรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ 

ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป ในวงเงินไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะ 

กรรมการบรหิาร ทัง้นี ้ภายใตบงัคบัของหลกัเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย รวมถงึ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 7. เปนผูกาํกบัใหมกีารปฏบิตังิานใหถูกตองตามระเบียบขอบงัคับการทาํงานของบรษิทัฯ หากมขีอสงสยัใหเปนผูวนิจิฉัย 

หากมีเหตุผลความจําเปนตองแกไขระเบียบใหเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 8. มีอํานาจในการออกคําสั่ง กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

 9. ดูแลใหบคุลากรในฝายตางๆ สามารถดาํเนนิการใหสอดคลองกบัแผนกลยุทธและเปาหมายของแตละฝายไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

 10. พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนนิงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 

เพื่อใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน

 11. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมเพื่อใหมีผลประกอบการที่ดีตามเปาหมาย และรายงานผลการดําเนนิงานโดยรวม 

ของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

 12. กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและ/ 

หรือบริษัทรวมที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน เพื่อใหมีผลประกอบการที่ดีตามเปาหมาย และรายงานตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 

รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

 13. ศกึษาโอกาสในการลงทนุในโครงการใหมๆ  ทีด่ ีโดยทาํการศึกษาทางดานเทคนคิและดานการเงนิอยางเหมาะสม 

และครบถวนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 14. ปฏบิติัการอ่ืนใดตามทีไ่ดรบัมอบหมายและไดรบัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร

 15. มอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคล  หรือกลุมบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กําหนดในนามของกรรมการ 

ผูจัดการ ทั้งนี้ การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวจะตองอยูภายใตขอบเขตอํานาจที่ระบุไวในหนงัสือมอบ 

อํานาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อยางไรก็ตาม การมอบหมายภายใตขอบเขต 

ของหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการจะตองไมเปนการมอบอํานาจชวงหรือมอบหมายที่ทําใหกรรมการผูจัดก

ารหรือผูไดรับมอบอํานาจใด ๆ ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือความขัดแยงไมวาในรูปแบบใด ๆ กับบริษัทฯ สามารถ 

อนุมัติธุรกรรมดังกลาวได ในกรณนีี้ กรรมการผูจัดการจะไมมีอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมดังกลาว โดยตองเสนอธุรกรรม 

ดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาและใหความเห็นชอบ เวนแต 

ธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length) 

ซึ่งเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติไวแลว

 การไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

 คณะกรรมการบริษัท/1 ไดกําหนดนโยบายวาดวยการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่ 

บริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการที่ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 

สามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ สามารถดํารงตําแหนงในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบริษัทรวมได

 2. การดาํรงตาํแหนงกรรมการทีบ่รษิทัอ่ืน ซึง่มีลกัษณะเปนการแขงขันหรอืคลายคลงึกนักบัธรุกิจหรือของกลุมบรษัิทฯ 

ใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม 

ผูถือหุน พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลําดับ กอนเขารับการดํารงตําแหนงนัน้

 3. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดนอกจากขอ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแลวเกิน 5 แหง          

ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการดํารงตําแหนง

 หมายเหตุ /1  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
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 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ/1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ  /1 ปรับโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2561 
 /2 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 บริษัทฯ อยูระหวางการสรรหาผูดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ และรอง 
กรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 
 * บริษัทฯ จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และไดวาจางหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด เปนผู                     
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการขาย

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงินและบัญชี

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบริหาร

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการลงทุน

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาด/2

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานคอนเทนต

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานปฏิบัติการ/2

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

เลขานกุารบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการ
ผูจัดการอาวุโส

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานกุารบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้ง นางสาววริศรนลิน สุภาสนนัท เปนเลขานกุารบริษัท นับตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 

2559 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยหนาที่ของเลขานกุารบริษัทของบริษัท 

เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีดังตอไปนี้

 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้

    1.1 ทะเบียนกรรมการ

    1.2 หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท

    1.3 หนงัสือนดัประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

 2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร

 3. เก็บรักษาสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพย ฉบับท่ีกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทไดย่ืนตอ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 4. ดําเนนิการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

 5. จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดทําโดยกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ใหกับประธานกรรมการ และประธาน 

กรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนัน้

 ทั้งนี้ เลขานกุารบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ขางตนดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวม 

ทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน

 ในกรณทีี่เลขานกุารบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานกุารบริษัทคน 

ใหมภายใน 90 วันนับแตวันที่เลขานกุารบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมี 

อํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่ปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาว

 ประวัติโดยสังเขปของเลขานกุารบริษัท

 นางสาววริศรนลิน  สุภาสนนัท 

 การศึกษา  : ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 การอบรมหลักสูตร  : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 22/2004

    หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 48/2004

    หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 77/2017

    หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 17/2017
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการ

 (ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

     บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา 

ตอบแทนจะพิจารณาและเสนอความเหน็ในการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยพจิารณาใหสอดคลองกับหนาทีค่วามรับผดิชอบ 

สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป 

     ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและ 

กรรมการชุดยอย ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 (ข) คาตอบแทนอื่น

 ในป 2561 บริษัทฯ จัดทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการ ในวงเงินความคุมครอง 100,000,000 บาท            

คาเบี้ยประกันภัย 120,000 บาท

 ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

หมายเหตุ  /1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการโดยแตงตั้งกรรมการ 
เขาใหม 2 ทาน ไดแก นายชินภัทร วิสุทธิ์แพทย  และนางสาวกมลรัตน มงคลครุธ
 /2 นายชินภัทร  วิสุทธิแพทย ลาออกจากการเปนกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 
ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัท อยูระหวางการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ลาออก
 * คาเบี้ยประชุมจายเปนรายครั้ง และเฉพาะที่มีการเขารวมประชุม

ลําดับ

1 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

40,000
20,000

18,750 (ไมเกิน 15 ครั้งตอป)
15,000 (ไมเกิน 15 ครั้งตอป)

2 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

12,500
10,000

5,000
5,000

3 ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน กรรมการ

ไมมี
ไมมี

5,000
5,000

4 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ไมมี
ไมมี

5,000
5,000

5 ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

คณะกรรมการ ตําแหนง คาตําแหนง
(บาท/เดือน)

คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

รายชื่อกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนกรรมการ (ป 2561)

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ย
ประชุม*

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ย
ประชุม*

คาเบี้ย
ประชุม*

คาเบี้ย
ประชุม*

รวม

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร

3. นายปรีชา บุณยกิดา

4. นางธิติญา พงศพันธุวัฒนา

5. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย/1, /2

6. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ 

7. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ 

8. นางพิสมัย ลิขิตอํานวย

9. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ/1

    รวม

112,500

90,000

90,000

90,000

15,000

90,000

90,000

90,000

60,000

727,500

480,000

240,000

240,000

240,000

151,096.77

240,000

240,000

240,000

164,000

2,235,096.77

25,000

25,000

25,000

25,000

-

-

-

-

-

100,000

150,000

120,000

120,000

120,000

-

-

-

-

-

510,000

-

20,000

20,000

-

-

20,000

-

-

-

60,000

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000

-

60,000

767,500

495,000

515,000

495,000

166,096.77

350,000

330,000

350,000

224,000

3,692,596.77
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คาตอบแทนของผูบริหาร 

 (ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

      ในป 2559 ป 2560 และป 2561 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,532,925 

บาท 28,912,250 บาท และ 34,948,940 บาท ตามลําดับ โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน 

โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คาตอบแทนความสําเร็จของงาน และอื่นๆ 

โดยสรุปไดดังนี้

บุคลากร

จํานวนพนกังาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีพนกังานจํานวนทั้งสิ้น 76 คน และ 

92 คน ตามลําดับ โดยแบงตามสายงานหลัก ไดดังนี้

คาตอบแทนของพนกังาน

 (ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

      ในป 2559 ป 2560 และป 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนกังานเปนจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 

จํานวน 35,990,719 บาท 67,765,537 บาท และ 86,786,072 บาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน 

เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ

 (ข) คาตอบแทนอื่น

     - ไมมี -

 (ข) คาตอบแทนอื่น

     - ไมมี -

หมายเหตุ ในชวงระหวางป 2559 ไดมีผูบริหารลาออกจากตําแหนง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผูบริหารคงเหลือ 5 ทาน 

 ป 2560 มีการปรับโครงสรางองคกรใหมและมีผูบริหารคนใหมรวมถึง มีการวาจางผูชวยรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงิน 

และ บัญชีคนใหมตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2560

 ป 2561 มีการปรับโครงสรางองคกรใหม และมีการวาจางผูบริหารคนใหม ไดแก รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ และรอง 

กรรมการผูจัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561  รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด โดย 

เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และรองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ป จํานวนผูบริหาร
(คน)

คาตอบแทน 
(ลานบาท)

ป 2559

ป 2560

5

5

15.53

28.91

ป 2561 9 34.95

ฝายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จํานวน (คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จํานวน (คน)

สายงานบริหาร (ผูบริหาร)

สายงานอํานวยการ

สายงานระบบปฏิบัติการ

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานขายและการตลาด

               รวม

6

15

31

13

11

76

10

16

39

15

12

92
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เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ  2557 ภายใตการจัดการของบริษัท 

หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนกังาน และเพื่อจูงใจ 

ใหพนกังานทํางานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเปนเงินสะสมของพนกังานในอัตราขั้นตํ่ารอยละ 5 ของเงิน 

เดือน หรือสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มไดแตตองไมเกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให อีกสวนหนึง่เปนเงินสมทบจาก 

บริษัทโดยอางอิงอายุการเขาเปนสมาชิกกองทุนของพนกังานเปนเกณฑ 

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 9 รายเปนเงินทั้งสิ้น 

1,208,000 บาท จายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนกังานของบริษัทฯ เปนเงินทั้งสิ้น 1,607,987 บาท และจายเงิน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารและพนกังานของบริษัทยอย เปนเงินทั้งสิ้น 1,643,987 บาท

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ ถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญและมีคุณคายิ่ง ในการขับเคลื่อนการดําเนนิธุรกิจ จึงใหความ 

สําคัญตอการพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู ความ 

สามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

ตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรตามตําแหนงงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

และเพ่ิม ขีดความสามารถในการปฏิบั ติ งานให  กั บผู  ป ฏิ บัติ ง านทุกระ ดับตามตํ าแหน  งงานอย  างต  อ เนื่ อ ง 

สงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมขึ้นภายในบริษัทฯ โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูและประสบการณ รวมถึงสง 

พนกังานเขารับการฝกอบรมจากสถาบันภายนอกดวย โดยในป 2561 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมทั้งในสวนที่เปนการ 

จัดอบรมภายใน และเขารวมอบรมจากสถาบันภายนอกใหแกผูบริหารและพนกังานจํานวน 15 หลักสูตร เฉลี่ย 19.64 

ชั่วโมง/คน/ป
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คณะกรรมการ

ประวัติการทํางาน

  

 2559 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2559  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2558 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

    บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)

 2555 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

    บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

 2553 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ   

    บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอไพรส จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน  มี  จํานวน  3 บริษัท 

 -    ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)

 -    ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

 -    กรรมการอิสระ  บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอไพรส จํากัด (มหาชน)

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน    

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

พลเรือเอกอภิชาติ   เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ
(วันที่เริ่มเปนกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ปรานกรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2558) 

อายุ  69  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร (วศิวกรรมไฟฟา) โรงเรยีนนายเรือ 

-    หลกัสตูรปองกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐรวมเอกชน วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร รุน 4515  

  

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  

-   Director Accreditation Program (DAP) รุน 82/2010 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประวัติการทํางาน

  

 2559 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

    และกําหนดคาตอบแทน 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2559  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

    และกําหนดคาตอบแทน

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2548 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

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

 2540 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

    บริษัท สํานกังาน พี.บี.เอส จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน  มี  จํานวน  1  บริษัท 

 -  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน)

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  1  บริษัท   

 -  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท สํานกังาน พี.บี.เอส จํากัด 

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายสุรชัย    ชมภูไพสร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน
(วันที่เริ่มเปนกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2558, 

วันที่เริ่มเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 30 พฤษภาคม 2559)

อายุ  58  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

-    ปริญญาตรี สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  

-    Director Accreditation Program (DAP) รุน 52/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
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ประวัติการทํางาน

  

 2559 – ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

    และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2559  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2557 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ขนสงภาคอีสาน 2559 จํากัด

 2553 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท บริษัท สํานกังานกฎหมายและการบัญชี เอส.พี.ที.เทรด จํากัด

 2546 – ปจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารยีา พรอพเพอรตี ้จํากดั (มหาชน)

 2540 - ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวร อพารทเมนท จํากัด

 2538 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวรปโตรเลียม จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน  มี  จํานวน  1 บริษัท 

 -    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อารียา พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  4  บริษัท   

 -    กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  บริษัท ขนสงภาคอีสาน 2559 จํากัด

 -    กรรมการบริษัท  บริษัท สํานกักฎหมายและการบัญชี เอส.พี.ที.เทรด จํากัด

 -    กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  บริษัท ยิ่งถาวร อพารทเมนท จํากัด

 -    กรรมการผูจัดการ  บริษัท ยิ่งถาวรปโตรเลียม จํากัด 

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายปรีชา  บุณยกิดา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(วันที่เริ่มเปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2558,

วันที่เริ่มเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15 สิงหาคม 2559, 

วันที่เริ่มเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 30 พฤษภาคม 2559)  

อายุ  58  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาโท สาขาการบัญชื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-    ปริญญาตรี สาขานติิศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-    ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-    ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  

-   Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2004  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 ประวัติการทํางาน

  

 2559 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2559  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2557 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ

    บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จํากัด

 2555 – ปจจุบัน  ผูจัดการทั่วไป

    บริษัท อินทรินสิค รีซอรสเซส จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  4  บริษัท

 -    กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จํากัด

 -    ผูจัดการทั่วไป บริษัท อินทรินสิค รีซอรสเซส จํากัด 

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นางธิติญา   พงศพันธุวัฒนา
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(วันที่เริ่มเปนกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2558, 

วันที่เริ่มเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง 15 สิงหาคม 2559)

อายุ  40  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-    Graduate Diploma in Business Degree Majoring in E-Commerce Edith Cowan University

-    คณะบัญชี สาขาบัญชีตนทุน  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

-    โครงการ Certificate of BUSINESS   ADVISOR รุน 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-    Risk Management Program for Corporate Leaders รุน 3/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-    Family Business Governance for Sustainability รุน 3/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-    Financial Statements for Directors (FSD) รุน 31/2016  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  

-    Director Accreditation Program (DAP) รุน 122/2015  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-    Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน 22/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประธานเจาหนาที่บริหาร  

    และกรรมการผูจัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2559 - 2561  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

    และกรรมการผูจัดการ (รักษาการ) บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2556 – 2559  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) ประธานกรรมการบริหาร 

    กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานเจาหนาที่บริหาร

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2561 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ยูไนเต็ดแลนด จํากัด

 2557 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด /

    บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด /

    บริษัท เจเคเอ็น  รีเวอรคิง คอมเพล็กซ จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท จํากัด / 

    บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟ จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิ้ง จํากัด /

    บริษัท เจเคเอ็น เบเน จํากัด

 2556 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด /

    บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอรจี จํากัด

 2554 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม บริษทั อชแิกส จาํกดั / บรษัิท เจเคเอ็น ลฟีวิง่ เน็ทเวิรค จํากัด 

 2552 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท แอนดรูว บิลดิ้ง จํากัด

 2548 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด

นายจักรพงษ   จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ (รักษาการ)
(วันที่เริ่มเปนกรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 7 พฤษภาคม 2556, วันที่เริ่มเปน

ประธานกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559 วันที่เริ่มเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

30 พฤษภาคม 2559 วันที่เริ่มเปนประธานเจาหนาที่บริหาร 30 พฤษภาคม 2559 วันที่เริ่มเปน

กรรมการผูจัดการ(รักษาการ)  29 มิถุนายน 2559) วันที่เริ่มเปนประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการ 11 พฤษภาคม 2561)

อายุ  40  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

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

-   ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธการบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รุนที่ 47

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - 359,094,900  หุน (ถือโดยตนเอง 291,094,900 หุน และถือโดย MEDIA KING CAPITAL LTD. 

68,000,000 หุน) คิดเปนรอยละ 66.50  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - เปนพี่ชายของนางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์

 

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน  - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : มี  จํานวน  16  บริษัท  

 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น  

    ไอเอ็มซี จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด / บริษัท ยูไนเต็ดแลนด จํากัด / บริษัท 

    เจเคเอ็น  รีเวอรคิง คอมเพล็กซ จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท จํากัด / บริษัท 

    เจเคเอ็น คอฟฟ จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิ้ง จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น 

    เบเน จํากดั / บรษิทั บนฟาสถาพร จาํกดั / บรษิทั เจเคเอน็ เอนเนอรจ ีจาํกดั / บรษิทั

    อชิแกส จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น ลีฟวิ่ง เนท็เวิรค จํากัด / บริษัท แอนดรูว บิลด้ิง 

    จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ประวัติการทํางาน

  

 2559 - ปจจุบัน  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร 

    และรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 – 2559  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร 

    และรองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2559 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เบเน บางแค จํากัด

 2557 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด /

    บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด /

    บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท จํากัด

 2556 – ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  6  บริษัท   

 -  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด / 

     บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด / บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท จํากัด / 

     บริษัท เบเน บางแค จํากัด 

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - 19,000,000  หุน  คิดเปนรอยละ 3.52  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - เปนนองสาวของนายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์

 

นางสาวพิมพอุมา  จักราจุฑาธิบดิ์
กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร
(วันที่เริ่มเปนกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2558, วันที่เริ่มเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
30 พฤษภาคม 2559, วันที่เริ่มเปนกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559, วันที่เริ่มเปนรองกรรมการ
ผูจัดการสายงานบริหาร 30 พฤษภาคม 2559)

อายุ  37  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

- Bachelor of Arts, Major Mass Communication,  Bond University, Australia

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)รุนที่ 18  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  

-    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 122/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร 

    กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2560 – ปจจุบัน  กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) กรรมการบริหาร 

    กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2559 – 2560  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร  

    และรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 - 2559  กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2557 – 2558  ผูอํานวยการฝายการเงิน

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2556 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท

    บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด

 2544 - 2557  ผูจัดการฝายการเงิน

    บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  1  บริษัท       

 -    กรรมการบริษัท บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นางพสิมยั ลขิติอาํนวย

อายุ  48  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-   ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-   หลักสูตร CFO in Practice รุนที่ 7/2017 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  

-   - หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุน 122/2015 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วนัทีเ่ร่ิมเปนกรรมการ 14 พฤศจกิายน 2558, วันท่ีเร่ิมเปนกรรมการผูมอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั
8 กนัยายน 2560, วันท่ีเร่ิมเปนกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559,
วนัทีเ่ร่ิมเปนกรรมการบริหารความเสีย่ง 15 สงิหาคม 2559,
ไดรบัการแตงต้ังเปนรองกรรมการผูจดัการอาวุโส 16 มกราคม 2561
โดยเริม่ดาํรงตําแหนง 16 กมุภาพนัธ 2561)

กรรมการ (กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั) 
กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และรองกรรมการผูจดัการอาวโุส
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  กรรมการ  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานขาย

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2559 - 2561  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานขายและการตลาด

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2558 – 2559  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานขายและการตลาด

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2558 – 2558  ผูอํานวยการฝายขาย

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด

 2556 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท

    บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด

 2550 – 2556  ผูจัดการฝายขาย

    บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน มี  จํานวน  1  บริษัท    

 - กรรมการบริษัท  บริษัท บนฟาสถาพร จํากัด

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทั้งทางตรงและทางออม -

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดและการขาย

อายุ  56  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา

(วันที่เริ่มเปนกรรมการ 25 เมษายน 2561, วันที่เริ่มเปนกรรมการบริหาร 30 พฤษภาคม 2559, 

วันที่เริ่มเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานขายและการตลาด 30 พฤษภาคม 2559

วันที่เริ่มเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานขาย 11 พฤษภาคม 2561)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ผูบริหาร

ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2560– 2561  ผูชวยรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2548 - 2560  ผูอํานวยการฝายบัญชี

    บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - 50,000  หุน  คิดเปนรอยละ 0.009 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายธีรภัทร   เพ็ชรโปรี
รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี
(วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 16 มกราคม 2561 

โดยเริ่มดํารงตําแหนง 16 กุมภาพันธ 2561)

อายุ  44  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุนที่ 6 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2561   รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2556 – 2561  ผูอํานวยการฝายการเงิน

    บริษัท วินคอร นกิซดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ปจจุบัน คือ ดีโบลด นกิซดอรฟ)

 2550 - 2556  Financial Controller

    บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทั้งทางตรงและทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายบรรพต    ชวาลกร
รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ

อายุ  47  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาโท คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

     สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ   

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

(วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ 16 มกราคม 2561 

โดยเริ่มดํารงตําแหนง 1 กุมภาพันธ 2561

วันที่เริ่มดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานการลงทุน วันที่ 10 สิงหาคม 2561)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2559 – 2561  ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

    บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด

 2556 - 2559  ผูจัดการทั่วไป

    บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561  

 - 25,000  หุน  (ตนเอง  -  หุน  คูสมรส  25,000 หุน) คดิเปนรอยละ 0.005  ของจาํนวนหุนทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นายสมบัติ   กิตติบันเทิงกุล
รองกรรมการผูจัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ 16 มกราคม 2561 

โดยเริ่มดํารงตําแหนง 1 กุมภาพันธ 2561)

อายุ  49  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-   ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

-   ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนคิส มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ประวัติการทํางาน

  

 2561 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2559 - 2561  ผูอํานวยการสํานกังานธุรกิจและรัฐกิจสัมพันธ

    บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

 2557 – 2558  ผูอํานวยการสํานกังานบริหารจัดการสินคาและบริการ และงานบริหาร

    In-Flight Entertainment& Connectivity Service

    บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

 2555 – 2557  ผูอํานวยการสํานกังานโลจิสติกสและงานบริหารจัดการ

    บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

 2551 – 2554  ผูจัดการทั่วไป

    บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - ไมมีทัง้ทางตรงและทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

นางสาวสุธานชุ  สุธีรวัฒนานนท
รองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต

อายุ  47  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-  ปริญญาโท คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขา วิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

-  วุฒิบัตรหลักสูตรกลยุทธการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย (RE-CU Senior 44)

   สมาคมผูบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

-  หลักสูตร Director Certification Program (DCP246/2017) สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย

-  หลักสูตร Director Diploma Examination 61/2017 สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ นายปยลักษณ รักประทานพร ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด โดยมติที่ประชุมคณะกรรม 

การบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และลาออกจากบริษัทฯ แลว มีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562 เปนตนไป 

จึงไมปรากฏรายชื่อและประวัติผูบริหาร

(วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนรองกรรมการผูจัดการสายงานคอนเทนต 10 สิงหาคม 2561 

โดยเริ่มดํารงตําแหนง 1 พฤศจิกายน 2561)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



เลขานกุารบริษัท

ประวัติการทํางาน

  

 2559 – ปจจุบัน  เลขานกุารบริษัท

    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

 2553 – 2559  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

    บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 2552 – 2559  เลขานกุารบริษัท

    บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 2548 – 2559  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  ผูอํานวยการสํานกักรรมการ

    บริษัท เอ็มพีจี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง กรรมการ/ผูบริหาร ในกิจการอื่น

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

 - ไมมี -

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   

 - ไมมี -

จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  

 - 3,000  หุน  คิดเปนรอยละ 0.0006 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไมมีการถือหุนทางออม

ประวัติการกระทําความผิดกฎหมายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

 - ไมมี -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    

 - ไมมี –

 

นางสาววริศรนลิน  สุภาสนนัท
เลขานกุารบริษัท
(วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนเลขานกุารบริษัท 15 สิงหาคม 2559 

โดยเริ่มดํารงตําแหนง 19 กันยายน 2559)

อายุ  45  ป

ประวัติการศึกษา และการอบรม  

-    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-    หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 77/2017

-    หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 17/2017

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

-    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 22/2004

-    หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 48/2004
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและ

ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสรวมถึงคณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอหนาที่และ

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นใหแกผู ถือหุ น ผู ลงทุน และผู เกี่ยวของทุกฝาย 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการคร้ังแรกเมื่อป 2559 กอนการแปร 

สภาพเปนบริษัทจํากัดมหาชน และจัดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป เพื่อใหมีความเปนปจจุบัน เหมาะสมกับภาวการณ 

และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือหนวยงาน

กํากับดูแลตางๆ กําหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเปนการยกระดับแนวทางการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 แมบริษัทฯ จะเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อปลายป 2560 ที่ผานมา 

ซึ่งเปนระยะเวลาเพียงไมนาน แตจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหาร

และดําเนนิงานของบริษัทฯ  เปนผลใหบริษัทฯ ไดรับการประเมินจากองคกรตางๆ ดังนี้

 • การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําป 2561

 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ 

ไดรับการประเมินผลในระดับ “ดีมาก หรือ 4 ดาว”  (มีคะแนนอยูในชวง 80-89 คะแนน) 

 

 • การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุ นประจําป 2561

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (Annual General Meeting Checklist) ซ่ึงประเมินโดย

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได 100 คะแนน อยูในระดับ “ดีเยี่ยม”

 

 

 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการบริษัท

ไดพิจารณาทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในป 2561 แลว โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถ

แบงออกไดเปน 5 หมวด ดังนี้

CGR 2018

Assessment Topics Logo

AGM Checklist 2018

Assessment Topics

Very Good  “ดีมาก”

Description

100

Full Score

Excellent “ดีเยี่ยม”

DescriptionLogo

100

Score Achieved 
by the Company
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 หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
 บรษิทัฯ ใหความสาํคญักบัสทิธขิองผูถอืหุนของบรษิทัฯ เปนอนัดบัแรก โดยบรษิทัฯ ดาํเนนิการใหมัน่ใจไดวา ผูถอืหุน 
สามารถใชสิทธิพื้นฐานในฐานะผูถือหุนไดอยางครบถวน เชน (1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน (2) สิทธิในการมีสวนแบง 
กําไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางเพียงพอผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือเว็บไซตของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงตั้ง 
หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจายเงินปนผลการเพิ่มทุนและ 
ออกหุนใหม รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคําถามตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นใดที่ 
นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสงเสริมและกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับสิทธิผูถือหุนดังตอไปนี้
 (1)  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน
  (ก) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิการซื้อ 
ขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขา 
รวมประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไข 
ขอบังคับหรือหนงัสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
  (ข) คณะกรรมการบริษทัมีหนาทีส่งเสรมิและสนบัสนนุใหผูถอืหุนใชสิทธใินเรือ่งตางๆ ในการประชมุ 
สามัญผูถือหุนประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ 
คัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอที่ประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
และตั้งคําถามตอที่ประชุม เปนตน 
  (ค) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ 
หรือการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขา 
ประชุมผูถือหุน เชน ไมนําเสนอเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง 
ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน
  (ง) คณะกรรมการบรษิทัมหีนาทีอํ่านวยความสะดวกใหผูถอืหุนในการใชสทิธติางๆ เชน การใหขอมลู 
สําคัญที่เปนปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนตน โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทฯ ไดเปด 
โอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2560 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศขาวผานทางเว็บไซดตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซดของบริษัทฯ แตไมมีผูถือหุน 
เสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
 (2)  การเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
  (ก) บริษัทฯ มีนโยบายใหขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจน 
ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีตองตัดสินใจในที่ประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา 
สําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุน 
ลวงหนากอนการประชุมผานทางเวบ็ไซตของบรษิทัฯ โดยมขีอมลูเหมอืนกบัขอมลูในรปูแบบเอกสารทีบ่รษิทัฯ จดัสงใหผูถอืหุน
  (ข) หลังการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทฯ จะรวบรวมเน้ือหาการประชุม ซึ่งประกอบดวย 
รายละเอียดวาระการประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถือหุน จัดทําเปน 
“รายงานการประชุมผูถือหุน” เผยแพรขึ้นเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยดําเนนิการตามขอกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย ("สํานกังาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพยฯ
  (ค) คณะกรรมการบรษิทัสงเสรมิการใชสทิธขิองผูถือหุนและไมจาํกัดสิทธิของผูถือหุน โดยจดัใหมกีาร 
เปดเผยขอมลูสารสนเทศผานทางเวบ็ไซตของบรษิทัฯ ลวงหนา และบรษิทัฯ จะไมนาํเสนอเอกสารทีม่ขีอมูลสาํคัญเพิม่เตมิระหวาง 
การประชุมผูถือหุน และบริษัทฯ จะไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
  (ง) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เปนขอมูลปจจุบันผานทาง 
เว็บไซตของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอในป 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 
ซึง่บรษิทัฯ ไดเผยแพรหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารทีเ่ก่ียวของกับการประชมุบนเวบ็ไซดของบรษิทัฯ เปนการลวงหนา 30 วัน 
และไดมีการแจงขาวผานตลาดเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางการประชุม ไมมีการเพิ่มเติม วาระ 
หรอืเปลีย่นแปลงขอมลูสาํคญัโดยไมแจงใหผูถอืหุนทราบลวงหนา รวมถงึไดมกีารจดัทาํรายงานการประชมุเผยแพรขึน้เวบ็ไซต 
ของบริษัทฯ และสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
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 (3) การดําเนนิการประชุม
  (ก) บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง 
อยางเต็มที่ในการประชุมผูถือหุนและจะละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน
  (ข) บรษิทัฯ จะแจงกฎเกณฑและวธิกีารในการเขารวมประชมุผูถอืหุนใหผูถอืหุนทราบในหนงัสอืเชิญ 
ประชุม และในวันประชุมผูถือหุน ผูดําเนนิการประชุมจะแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให 
ผูถือหุนทราบในที่ประชุมผูถือหุน และไดมีการบันทึกการแจงกฎเกณฑและขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกลาวลงในรายงาน 
การประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
  (ค) บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับ 
บริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมในแตละวาระ รวมทั้งจัดใหมีการบันทึก 
ขอซกัถามในเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัวาระการประชมุหรอืเกีย่วของกบับรษิทัฯ และแสดงความคดิเหน็ของผูถอืหุน รวมทัง้คาํชีแ้จง 
ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
  (ง) คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และเคารพ 
สิทธิของผูถือหุน จึงสนับสนนุใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน
  การประชุมผูถือหุนทุกครั้งในป 2561 บริษัทฯ ไดเริ่ม ประชุมในชวงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจัดใหมี 
การลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 1.5 ชั่วโมง ใชระบบลงทะเบียน ทีม่คีวามทนัสมยั เพือ่อาํนวยความสะดวกใหแก 
ผูถอืหุนทกุราย และกอนเขาสูวาระการประชมุไดใหมกีารชีแ้จงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน โดยบริษัทฯ ไดแสดงขั้นตอน 
การนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุม 
ภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลา 
ในการประชุมอยางเพียงพอ และโปรงใส โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยาง เทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ 
คําถามในที่ประชุม กอนการลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระ และภายหลังการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูบริหาร 
บริษัทฯ จะอยูตอบคําถามปลีกยอยจาก ผูถือหุนรายยอยจนเปนที่พอใจของผูถือ หุนทุกราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมี 
การบันทึกประเด็นคําถามคําตอบที่สําคัญใหครบถวน รวมถึงการบันทึกการชี้แจงขั้น ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผล 
คะแนนใหทีป่ระชมุทราบกอนการประชมุ บนัทกึรายชือ่กรรมการผูเขารวมประชมุและกรรมการทีล่าการประชมุพรอมเหตผุล 
บันทึกมติและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระใหถูกตองครบถวนไวในรายงานการประชมุ ซึง่ไดเผยแพรผานชองทางของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจนใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุม 
สามารถรับทราบไดดวย
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายรวมถึงผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือ 
หุนรายยอยอยางเทาเทียม และเปนธรรมตามหลักการดังตอไปนี้
  (ก) ดาํเนนิการประชมุตามลาํดบัวาระทีร่ะบไุวในหนงัสอืเชญิประชมุ และผูบรหิารทีเ่ปนผูถอืหุนของ 
บรษิทัฯ จะไมนําเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่ไมจําเปนตอที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผูถือหุนตองใชเวลา
ในการศึกษาอยางเพียงพอกอนการตัดสินใจ
  (ข) อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงเปน 
กรรมการของบริษัทฯ โดยสงประวัติและหนงัสือยินยอมของบุคคลดังกลาวไปยังประธานกรรมการบริษัท ภายใตหลักเกณฑ 
ระเบียบ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กําหนด
  (ค) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู ถือหุนสามารถ 
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทําหนงัสือมอบฉนัทะทั้ง แบบ ก แบบ ข 
และแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะสําหรับ custodian) ใหแกผูถือหุน
  (ง) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุม 
ดวยตนเองแตมคีวามประสงคจะใชสิทธใินการลงคะแนนเสยีงโดยวธิกีารมอบฉนัทะ โดยเสนอใหมีกรรมการอสิระเขาประชมุ 
และลงคะแนนเสียงแทนผูถือหุน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่เปนผูรับ 
มอบฉนัทะแทนผูถือหุนได
  (จ) สงเสริมและสนับสนนุใหมีการใชบัตรลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมที่สําคัญ เชน รายการ 
ระหวางกันการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ



  (ฉ) คณะกรรมการบริษทั มนีโยบายสนบัสนนุใหผูถอืหุนไดใชสทิธใินการแตงตัง้กรรมการเปนรายคน 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม 
และเสนอบุคคล เพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยประกาศขาวผานทางเว็บไซด ตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซดของบริษัทฯ แตไมมีผูถือหุนเสนอวาระ หรือชื่อบุคคล 
เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด  จัดทําหนงัสือมอบฉนัทะทั้ง แบบ ก แบบ ข ไวในหนงัสือเชิญประชุมผูถือหุน และใน 
เว็บไซดของบริษัทฯ และหนงัสือมอบ ฉนัทะแบบ ค (แบบมอบฉนัทะเฉพาะสําหรับ custodian) ไวในเว็บไซดของบริษัทฯ 
ใหแกผูถือหุน รวมถึงมีบริการอากร แสตมป ณ บริเวณจุดลงทะเบียน  จัดทําบัตรลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
มอบใหผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบ ฉนัทะ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อใชในการลงความเห็น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดแยก 
เรื่องใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
 หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของบทบาทของผูมสีวนไดเสยีและปฏบิตัติอผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม ซึง่รวมถงึผูถอื หุน 
ลูกคา คูคา สาธารณะและสังคมโดยรวมอยางเหมาะสม เสมอภาคและเปนธรรม บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบาย และหลักเกณฑ 
ในการปฏิบัติกับกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมซ่ึงเปนสวนหนึง่ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 (1) พนกังาน
  บริษัทฯ ใหผลตอบแทนแกพนกังานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดวยความเปนธรรมและสามารถวัดผลได 
ภายใต หลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด และมุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังคํานงึถึงสิทธิของพนกังานเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหพนกังานรองเรียนกรณีพนกังานไมไดรับความเปนธรรม 
ผานชองทางตางๆ เชน ตูรับความคิดเห็น หรือผานหนวยงานฝายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เปนตน บริษัทฯ มีหนาที่ดูแลจัด 
สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล บริษัทฯ จะมีการ  
ตรวจสอบและทบทวนคาตอบแทนและผลประโยชนพนกังานใหอยูในมาตรฐานของอุตสาหกรรม และยังถือเปนนโยบายของ 
บริษัทฯ ในการพัฒนาความรูของพนกังานที่จําเปนสําหรับการประกอบและดําเนนิธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพทั้งองคกร
  ในปที่ผานมา บริษัทฯ สนับสนนุสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนกังานทุกระดับชั้นอยาง 
ตอเนื่อง อาทิ การจัดอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทั้งในสวนของความรูเฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรู 
พื้นฐานในการทํางานทั่วไป เชน การอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนตน  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม 
แกพนกังาน อาทิ จัดเลี้ยงอาหาร 3 มื้อ จัดบริการรถรับสงพนกังาน จัดใหมีสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน 
ประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุมสําหรับพนกังานที่มีอายุงาน 1 ปขึ้นไป วันหยุดพักผอนประจําป  
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรคประจําป เปนตน เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร 
  บริษัทฯ ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ 
ปฏิบัติงานของพนกังานแตละคน ซึ่งมีการประเมินผลการทํางานทุกไตรมาสแบบ 360 องศาโดยหัวหนางาน และผูที่ตอง 
ปฏิบัติงานรวมกันกับผูถูกประเมินรวม 3 ราย ซึ่งกอใหเกิดความเปนธรรมลดความลําเอียงลงไดและจัดใหมีการดูแลใหเกิด 
สภาพแวดลอม และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนกังาน เชน 
จัดใหมีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะ จัดใหมีพื้นที่ผอนคลายระหวางวัน ณ บริเวณหองอาหารของบริษัทฯ เปนตน
 (2)  ลูกคา
  บริษทัฯ มหีนาทีใ่นการสรางความสมัพนัธและความรวมมอืในระยะยาวกบัลกูคา โดยยดึหลกัความซือ่สตัย 
สุจริต ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีหนาที่ในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของบริษัทฯ ดวย 
การรบัผดิชอบ เอาใจใส และใหความสําคญัตอปญหาและความตองการของลกูคาเปนอนัดบัแรก โดยใหผูบรหิารและพนกังาน 
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ยึดมั่นในการจําหนายผลิตภัณฑและใหบริการที่ดี มีคุณภาพ 
บริษัทฯ จะปฏิบัติงานและดําเนนิธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม
 (3)  เจาหนี้
  บริษัทฯ มีหนาที่สรางความสัมพันธและปฏิบัติตอเจาหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อถือ
และไววางใจซึ่งกันและกัน และมีหนาที่รับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอเงื่อนไขตางๆ ที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้
อยางดีที่สุด
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  บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ในการบริหารเงินกูยืมให 
เปนไปตามวัตถุประสงคการใช การชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยตามกําหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ เพื่อสราง 
ความเชื่อถือใหกับเจาหน้ีหากกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขแหงสัญญาท่ีตกลงกันไวหรือกรณีเกิดการผิดนดัชําระหนี้บริ
ษัทฯจะแจงใหเจาหนีท้ราบลวงหนาเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
 (4)  คูคา
  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีความเทาเทียมกัน เพื่อใหมั่นใจไดวาการประกอบ 
ธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เปนธรรม และไดประโยชนทั้งสองฝาย มีการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนคูคาในระยะยาว 
กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคูคาจากเงื่อนไขตางๆ เชน เงื่อนไขดานราคา คุณภาพ การควบคุมและปองกัน 
สิ่งแวดลอม ความเชี่ยวชาญดานเทคนคิและกฎหมาย ความนาไววางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง
 (5)  ผูถือหุน หรือผูลงทุน
  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน และจัดใหไดรับขอมูลขาวสารที่ 
เกี่ยวของ และสงผลตอผลประโยชนของผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคํานงึถึงผลประโยชนของผูถือหุน 
เปนสําคัญ และรับผิดชอบตอผูถือหุน ในการประกอบธุรกิจดวยความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม
  บริษัทฯ มีหนาที่ในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิ 
พื้นฐานของผูถือหุนเชน (1) สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุน (2) สิทธิในการไดรับเงินปนผลของบริษัทฯ (3) สิทธิในการไดรับ 
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ อยางเพียงพอ (4) สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียง 
ในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจาย 
เงินปนผล การจัดสรรผลกําไรของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับบริษัทฯ หรือหนงัสือบริคณหสนธิ การเพิ่มทุน 
และออกหุนใหม และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
  ในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน 
เชน ไมนําเสนอเอกสารทีม่ขีอมลูสาํคญัเพิม่เตมิอยางกะทนัหนั ไมเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอมลูสาํคญั โดยไมได 
แจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน
  บริษทัฯ สงเสริมและสนบัสนนุใหผูถอืหุนใชสทิธใินเรือ่งตางๆ ในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป ไดแก 
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา สิทธิในการสง 
คําถามตอที่ประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุม เปนตน
  บริษัทฯ มีหนาที่ในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของ
ผูถือหุนในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมนํา 
เสนอเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงให 
ผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน
 (6)  ชุมชน
  บริษัทฯ และพนกังานจะยึดมั่นปฏิบัติตนในการดําเนนิธุรกิจ อยางรับผิดชอบ และเปนประโยชนแกสังคม 
และชุมชน และมีหนาที่ประพฤติปฏิบัติตอชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงดวยความเปนมิตร ใหความชวยเหลือ และสนับสนนุ 
พฒันาชมุชนใหมคีวามเปนอยูทีด่ ีตลอดจนรับผดิชอบตอการดาํเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ อยางเปนธรรมและมคีวามเทาเทยีมกนั 
 (7)  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
  บริษัทฯ มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดกําหนดไว และบริษัทฯ 
จะสนับสนนุ กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานราชการในโอกาสตางๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยึดมั่นในการใหบริการ 
และจําหนายสินคาผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเปนไปตามกฎหมาย
  บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางรับขอรองเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสงอีเมลถึงผูบริหาร 
ระดับสูงโดยตรงที่เมนู Contact us ในเว็บไซดของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการ 
คุมครองผูแจงเบาะแส โดยการไมเปดเผยแตจะเก็บขอมูลตางๆ ของผูแจงเบาะแสเปนความลับ โดยในเบื้องตนเลขานกุาร 
บริษัทจะทําการรวบรวมสรุปเรื่องดังกลาวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจนหาขอเท็จจริง 
หากพบวาเปนขอมูลที่กระทบตอบริษัทฯ จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป 



84
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 บรษิทัฯ มนีโยบายเปดเผยขอมลูสาํคัญทีเ่ก่ียวของกบับรษิทัฯ ทัง้ขอมลูทางการเงนิและขอมูลทีมิ่ใชขอมูลทางการเงิน 
และขอมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยหรือการตัดสินใจของผูลงทุนหรือผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ตามมาตรฐานตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือสํานกังาน ก.ล.ต. เพื่อใหทุกฝายมีโอกาสไดรับ 
ขอมูลอยาง เทาเทียมกัน โดยสามารถดูขอมูลดังกลาวไดบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ เว็บไซต : www.jknglobal.com 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณา 
การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอย กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง ใหเปนไปตามกฎเกณฑ ขอบงัคบั 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 บริษัทฯ จะดําเนนิการใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ แลวแตกรณี ไมประกอบธุรกิจ 
ที่คลายคลึงหรือแขงขัน ซึ่งสงผลใหความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีการทํารายการระหวางกันโดย 
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดี 
ที่สุดของบริษัทฯ แลวแตกรณจีะตองรายงานตอบริษัทฯ หากกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือผูถือหุนรายใหญเขาไปถือหุน 
บริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงคในการดําเนนิงานคลายคลึงกับบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาวา 
การถือหุนดังกลาวขัดตอผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดและปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยมีการตรวจสอบ 
เปนระยะและจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานงึถึงปจจัยตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงความ 
รับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
 (1) โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ
  (ก) ทีป่ระชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจาํนวนกรรมการของบรษิทั โดยมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 
3 ป ทั้งนีก้รรมการซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมจากที่ประชุมผูถือหุนได
  (ข) กรรมการบริษัท จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
  (ค) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
และไมนอยกวา 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบั ติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการบริษัท 
กําหนด ซึ่งมีความเขมงวดไมนอยกวาคุณสมบัติที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
  (ง) บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการไว 
อยางชัดเจน โดยกําหนดใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการ 
กํากับดูแลปฏิบัติงานของฝายจัดการ และหนาที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ
  (จ) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานขอมูลการเปน 
กรรมการผูบรหิารผูมอีาํนาจควบคมุในบรษิทัจํากดั หรอืบริษทัมหาชนจาํกดัอืน่ การเปนหุนสวนผูจดัการในหางหุนสวนสามัญ 
หรือการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดความรับผิด ใหบริษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
  (ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้ง เลขานกุารบริษัท เพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
และทําหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 (2)  คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ
  คณะกรรมการบรษัิท ไดแตงตัง้กรรมการจาํนวนหนึง่จากคณะกรรมการบรษิทัเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
ชุดยอยเพื่อทําหนาท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหนง เชนเดียวกับคณะ กรรมการ 
บริษัท และมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ 
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
  (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
   เพือ่ทําหนาทีต่างๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ซึง่รวมถึงหนาทีใ่นการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกและเลิกจางผูสอบบัญชี การเปด 
เผยขอมูลของบริษัทฯ และการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจหนาที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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  (ข)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
   เพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนาที่คัดเลือก 
บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการรายใหม หรือสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร โดยใหมีการกําหนดหลัก 
เกณฑหรือ วิธกีารสรรหาและคดัเลอืกอยางมหีลกัเกณฑและความโปรงใส เพือ่เสนอตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/ 
หรอืทีป่ระชมุผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาแนวทาง และกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และประธานเจาหนาที่ 
บริหาร โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรม และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปนตน ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาที่ 
และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
  (ค)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   เพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนาที่ในการ 
กําหนดนโยบาย กลยุทธในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ติดตามเพื่อให 
มั่นใจไดวามีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงในระดับ องคกรของบริษัทฯ มีความเพียง 
พอเหมาะสม และทันตอสถานการณ
  (ง)  คณะกรรมการบริหาร
   เพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหนาที่บริหาร 
จัดการ และควบคุมกิจการของบริษัทฯ บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนนิงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัทฯ 
กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ 
การกาํหนดหลักเกณฑในการดาํเนนิธรุกจิเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกจิ เพือ่เสนอใหทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ตามที่ 
ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร
 (3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองประจําทุกป เพื่อประเมินผลงาน 
ในปที่ผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะกรรม 
การชุดยอย ตลอดจนผูบริหารระดับสูง โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับ 
โครงสรางของคณะกรรมการ โดยเริ่มประเมินผลตั้งแตการปฏิบัติงานประจําป 2560 เปนตนมา
 (4)  การจัดทํารายงานประจําป
  คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทาง 
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินจิอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งกําหนดให 
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรม 
การตรวจสอบเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดยอย
 โครงสรางการจดัการของบรษิทัฯประกอบดวย คณะกรรมการจาํนวน 5 ชดุ คอื คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ 
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดทรัพยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
อิสระทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้
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หมายเหตุ นายสุรชัย ชมพูไพสร นายปรีชา บุณยกิดา และนางธิติญา พงศพันธุวัฒนาเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

อิสระที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

ของบริษัทฯ โดยมีนางอุมาพร  ภูเวียงแกว ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของการเปน 
กรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมไดตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทเห็นวาเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป และใหกรรมการตรวจสอบที่พน 
ตาํแหนงตามวาระอยูรกัษาการในตาํแหนงเพือ่ปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวาจะมกีารแตงตัง้กรรมการมาแทนตาํแหนง เวนแตกรณี 
ที่ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแลว แตไมไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อีกในกรณทีี่ 
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณ
สมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทกําหนดโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1) สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอย  มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ 
และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใชในรายงานทางการเงิน
 2) สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี) มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ 
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชุมรวมกับหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ 
ภายในโดยไมมีฝายจัดการอยูดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจําป อัตรากําลังคน และทรัพยากรที่ 
จําเปนในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป รวมถึง การพิจารณาอนุมัติทบทวน
ปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในสวนที่มีนัยสําคัญ
 3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลัก 
ทรพัยฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้สอบทานใหบรษิทัยอยของบรษิทัฯปฏบัิตติามหลกัเกณฑทีก่าํหนด 
ในนโยบายการควบคุม และกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน
 4) พจิารณาคดัเลอืกเสนอแตงตัง้ เลกิจาง บคุคลซึง่มคีวามเปนอสิระเพือ่ทาํหนาทีเ่ปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง 
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําป และหารือ 
เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

4/4

2. นายสุรชัย  ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4

3. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4

4. นางธิติญา พงศพันธุวัฒนา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4
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 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  รวมถึงพิจารณาขอ 
กําหนด และการเลกิการทาํรายการทีแ่ตกตางไปจากขอกําหนดเรือ่งการเลกิการทาํรายการทีไ่ดพจิารณากอนการเขาทาํรายการ 
ในสาระสําคัญ และพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปของบริษัทฯและบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนด 
ของตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทฯเขาไปลงทุน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจ 
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
 6) จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ รายงานดังกลาวตอง 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ
 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
 8)        รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 9) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 10) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่ง 
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนนิการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการ 
หรือการกระทําที่ตองรายงานมีหัวขอดังตอไปนี้
  10.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  10.2  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
  10.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ หรอื 
   กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมไดดําเนนิการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาขางตน 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจจะรายงานวามรีายการ หรอืการกระทําขางตนตอสํานกังาน ก.ล.ต หรือตลาดหลักทรพัยฯ
 11) ขอบเขต และหนาที่ความรับผิดชอบดานอื่นๆ
  11.1 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่จะกําหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
  11.2 ปฏบิตังิานอ่ืนใดทีค่ณะกรรมการบรษัิทจะมอบหมายดวยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
   และคําสั่งนัน้ตองเปนลายลักษณอักษร
  11.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อนําเสนออนุมัติจากคณะ 
   กรรมการบริษัท
  11.4 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํป (Self-Assessment) และนําเสนอ
   ผลประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดาํเนนิการตางๆ ไดแก การแตงตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อชวยเหลือการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท ซึ่งการดําเนนิการวาจางใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท การเรียกขอขอมูลจากหนวย 
งานตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องตางๆ ได
(ข) คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 4 ทาน ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของ 
บริษัทฯ และมีรายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

โดยมีนางสาววริศรนลิน สุภาสนนัท เปนเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 8/8

2. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการบริหาร 8/8

3. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหาร 8/8

4. นางสาวกมลรัตน มงคลครุธ กรรมการบริหาร 8/8
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 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
 1) กรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเมื่อ
  (1) เสียชีวิต
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด  และ/หรือกฎหมาย 
   วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง
  (5) ศาลมีคําสั่งใหออก
 2)  กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอบริษัทฯ การลาออก 
  ใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1) นาํเสนอเปาหมาย นโยบาย แผนธรุกจิ รวมถงึกลยทุธการดาํเนนิธรุกจิ และงบประมาณประจาํปของบรษิทัฯ 

การขยายกิจการ การกําหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอ

ของฝายบริหารเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป

 2) ควบคมุดแูลการดาํเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และตดิตามผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ใหเปนไปตามนโยบาย 

แผนงาน เปาหมายที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 3) พจิารณาอนมุตักิารดาํเนนิงานทีเ่ปนธุรกรรมปกตธิรุกจิตลอดจนการดําเนนิงานท่ีเปนรายการสนบัสนนุธรุกจิ

ปกติของบริษัทฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป  ในวงเงินไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดมีมตอินมุตัใินหลกัการไวแลว ทัง้นี ้ภายใตบงัคบัของหลกัเกณฑของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน

และรายการไดมาจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รวมตลอดจนตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรม

การบริษัทกําหนด

 4) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 5) พิจารณาการเสนอจายเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอท่ีประชุม 

ผูถือหุนตอไป

 6) มอีาํนาจในการมอบอาํนาจใหบคุคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใด โดยอยูภายใต 

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็น 

สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 

หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนัน้ๆ ไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ 

จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง (ตามนยิามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ 

ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนนิการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่อง 

ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป เวนแตธุรกรรม 

ดังกลาวเปนธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

 7) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
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(ค) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ทาน 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ทาน แลกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และมีรายละเอียดการเขารวมประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังนี้

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงตาม 
วาระของการเปนกรรมการบรษิทั  และเมือ่ครบวาระดาํรงตาํแหนงอาจไดรบัการพิจารณาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงใหมไดตาม 
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ ในการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทนรวมผลประโยชนอื่น 
ของกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ
 2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของบริษัทฯ
 3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด แลวนําเสนอคณะ 
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้
  (ก) กรรมการ
  (ข) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
   โดยตรงจากคณะกรรมการ
  (ค) ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการ
 4) ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให 
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ 
ประสบการณในดานตางๆ
 5) เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามขอบังคับ
 6) ดแูลใหกรรมการ ผูบรหิารระดบัสงูและผูมีอาํนาจในการจดัการของบริษทัฯ ไดรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอบริษัทฯ โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรไดรับ 
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนัน้
 7) กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของ 
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยจะตองคํานงึถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 
รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
 8) เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และ 
เปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
เปาหมาย การดาํเนนิงาน และความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ไวในรายงานประจาํปของบรษิทัฯ 
ดวย
 9) ดําเนนิการอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 โดยมีนางสาววริศรนลิน สุภาสนนัท เปนเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน  ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายสุรชัย ชมภูไพสร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน  

4/4

3. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน  

4/4

2. นายปรีชา บุณยกิดา กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน  

4/4
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) ใหกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระ 

ของการเปนกรรมการบริษัท  และเม่ือครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมไดตามที่ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม

 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพนจากตําแหนงเมื่อ

  (1) ตาย

  (2) ลาออก

  (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหออก

  (4) ศาลมีคําสั่งใหออก

 3) กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกเปนลาย 

ลักษณอักษรใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 4) ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สําคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เชน ความเสี่ยงดานการลงทุน 

ดานการประกอบธุรกิจ ดานการบริหารจัดการ ดานการเงิน ดานการปฏิบัติการ ดานความปลอดภัยของขอมูล ดานกฎหมาย

และกฎระเบียบ เปนตน รวมถึงเสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีบริหารความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดย 

กําหนดเปนนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2) กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกร

 3) กํากับดูแลและสนับสนนุใหการบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ โดยมุงเนนการคํานงึถึงความเส่ียง

ในแตละปจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร อีกทั้ง ปรับปรุงแผนการดําเนนิงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

ใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ

 4) รายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงเพื่อใหคณะกรรมการ

บริษัททราบเปนประจํา ในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 5) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 โดยมีนางอุมาพร ภูเวียงแกว เปนเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยกรรมการ 

อิสระ 2 ทาน แลกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมี 

รายละเอียดการเขารวมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
ตําแหนง

1. นายปรีชา บุณยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

การเขารวมประชุม /

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

4 / 4

2. นางธิติญา พงศพันธุวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4

3. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย กรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 4
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหกําหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อรวบรวมองค 
ประกอบหนาที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อใหคณะ กรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนธรรม เหมาะสม และโปรงใส เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดเสีย 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติแตงตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน และ 2 ใน 3 ทาน 
เปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนยังดํารงตําแหนงประธานกรรมการอิสระ โดย 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให
ดําเนนิการในเรื่องตางๆ ดังนี้
 1.  กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ ในการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทนรวมผลประโยชนอื่น 
ของกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทฯ
 2.  พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของบริษัทฯ
 3.  สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด แลวนําเสนอ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้
  (1) กรรมการ
  (2) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
   โดยตรงจากคณะกรรมการ
  (3) บริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการ
 4.  ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให 
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ 
ประสบการณในดานตางๆ
 5.  เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามขอบังคับ
 6.  ดแูลใหกรรมการ ผูบรหิารระดบัสูงและผูมอีาํนาจในการจดัการของบรษิทัฯ ไดรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอบริษัทฯ โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรไดรับ 
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนัน้
 7.  กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและผูมีอํานาจในการจัดการของ 
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยจะตองคํานงึถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ 
รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
 8.  เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และ 
เปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
เปาหมาย การดําเนนิงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไวในรายงานประจําปของ 
บริษัทฯ ดวย
 9.  ดําเนนิการอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 ทั้งนีก้ารแตงตั้งกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุนมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  
 (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถือวาผูถือหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
 (2) ผูถือหุนจะใชสทิธิเลอืกเพยีงบคุคลเดียวหรอืหลายคนเปนกรรมการกไ็ด  แตท้ังนีต้องไมเกนิจํานวนกรรมการ 
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ 
 (3) ในกรณทีี่ผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวาหนึง่คนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแก 
บุคคลแตละทานนัน้ไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ทั้งนี้โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
 (4) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ 
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณทีี่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ 
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพ่ือใหไดจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งใน 
ครั้งนัน้
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 ในกรณทีี่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี 
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน 
บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนนัน้

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการ
 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
 1. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
  องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
  1. คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
  2. โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ และตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบ 
ถวนตามหลักเกณฑ คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนญุาต และการอนญุาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ("ประกาศ ทจ. 39/2559") 
  3. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน โดยคณะ 
กรรมการตรวจสอบนีต้องมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ ทจ. 39/2559 อีกทั้งมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") ประกาศกําหนด
  4. คณะกรรมการจะเลอืกกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณา 
เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
  การแตงตั้งและดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
  1. การเลอืกตัง้กรรมการใหเปนไปตามขอบงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วของ ท้ังนีจ้ะตองมีความโปรงใส 
และชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยตองพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ 
รวมถงึคณุสมบตัแิละการไมมลัีกษณะตองหาม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาทีเ่พียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ 
ของคณะกรรมการและผูถือหุน
  2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา 
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะ 
ตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนป หลังๆ 
ตอไปให กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง 
  3. กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกได
  4. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
   (1) เสียชีวิต
   (2) ลาออก
   (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือ 
    กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
   (4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือ 
    หุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึง่ของ
    จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
   (5) ศาลมีคําสั่งใหออก
  5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ 
ใบลาออกไปถงึบรษิทัฯ กรรมการของบรษิทัฯ ซึง่ลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยีนบริษทัมหาชนทราบดวยกไ็ด
  6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการ 
เลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจาํกัด และกฎหมายหลกัทรัพย 
และตลาดหลกัทรพัยกาํหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ 
นอยกวา 2 เดอืน บคุคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดงักลาวจะอยูในตาํแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียงัเหลืออยูของกรรมการ 
ทีต่นแทน
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี้
  1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ 
ดําเนนิธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถ และ 
ปฏบิตัหินาทีใ่หแกบรษิทัฯ ไดอยางเตม็ที ่ สามารถเขารวมประชมุคณะกรรมการไดอยางสมํา่เสมอ โดยดํารงตาํแหนงกรรมการ 
ในบริษัทฯ  และบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไมเกิน 5 บริษัท
  2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่พระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก 
ทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ”) รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มี 
มหาชนเปนผูถอืหุนตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และ/หรือคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุประกาศ 
กําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดงช่ือบุคคลในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย
  3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ 
ของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนติิบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ 
บริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตน หรือประโยชนของบุคคลอื่นเวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติ 
แตงตั้ง 
  4. มีประวัติการทํางานที่ดี  ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ  พนกังาน  หรือผูมี 
อํานาจในการจัดการของหนวยงาน
 2. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ
  บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ 
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม 
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ 
อิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจาก 
คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ 
ตลาดหลักทรัพยรวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระ มีความเปนอิสระจากฝาย 
บริหารและผูถือหุนรายใหญ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความ 
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมี 
กรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ 
ตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ 
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ สรุปไดดังนี้
  (1) ถอืหุนไมเกนิรอยละ 1 ของจาํนวนหุนทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัยอย บรษิทัรวม 
ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของบรษัิท  ทัง้นี ้ใหนับรวมการถือหุนของผูทีเ่กีย่วของของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดวย
  (2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนกังานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน 
ประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ 
ควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 
ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณทีี่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือ 
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
  (3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ 
เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ 
ควบคุมของบริษัทของบริษัท  บริษัทยอยหรือบริษัทรวม
  (4) ไมมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธทางธรุกิจกบับริษัท  บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมีอํานาจ 
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน 
ทีม่นัีย หรอืผูมอีาํนาจควบคมุของผูทีม่คีวามสมัพันธทางธุรกิจกบับรษิทั  บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ 
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
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  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ 
กิจการการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการ 
เงินดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน 
ผลใหผูขออนญุาตหรือคูสัญญามีภาระหนีท้ี่ตองชําระตออีกฝายหนึง่ ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขอ 
อนญุาตหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนีด้ังกลาวใหเปนไปตามวิธี 
การคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนีด้ังกลาว ใหนับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มี 
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  (5) ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชีของบรษัิท  บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมอีาํนาจ
ควบคมุของบรษิทั  และไมเปนผูถือหุนทีม่นัียผูมอีาํนาจควบคมุ หรอืหุนสวนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มผีูสอบบญัชีของบรษัิท 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี 
อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่แตงตั้งเปน 
กรรมการอิสระ
  (6) ไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซ่ึงรวมถงึการใหบรกิารเปนทีป่รกึษากฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนัน้ดวย 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2  ปกอนวันที่แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
  (7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
  (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนกังาน ที่ปรึกษา 
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ 
มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวม
  (9) ไมมลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอสิระเกีย่วกับการดาํเนนิงานของบรษิทั

  ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการ 
อสิระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บริษทัรวม 
บรษิทัยอยลาํดับเดยีวกนั ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุบรษิทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective 
Decision) ได
  คําวา “หุนสวน” ตาม (5) และ (6) หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานกังานสอบบัญชี 
หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแต 
กรณี) ในนามของนติิบุคคลนัน้
  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ 
ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผอนผัน 
ได  หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่ 
เปนอิสระของกรรมการอิสระดังกลาว โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจําป และใน 
หนงัสือนดัประชุมผูถือหุน
  (ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
  (ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
  (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปน 
กรรมการอิสระ
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับความเปนอิสระอยางแทจริง ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 จึงมีมติใหกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ โดยกําหนด 
ใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่อง ไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
อิสระครั้งแรก
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  คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
  1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน
  2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายกรรมการ 
ตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน
  3. ใหคณะกรรมการของบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
  4. ใหผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง
  
  การแตงตั้งและดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
  1. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุ นเปนผู แตงตั้งกรรมการอิสระเปนประธานคณะ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระของบริษัทฯอยางนอย 3 คน โดยมี 
กรรมการอยางนอย  1 คน เปนผูที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน อยางเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน 
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน 
ใหดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถ 
อยูไดจนครบวาระ และมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวา 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่แตงตั้ง 
กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามทดแทนใหครบถวนภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิก 
ไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เขาดํารง 
ตําแหนงแทนนัน้จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
  4. ใหเลขานกุารบริษัทหรือผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน  หรือใหผูอํานวยการฝายบัญชีและ 
การเงินดํารงตําแหนงเปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
  5. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงตาม 
วาระของการเปนกรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมได 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป และ 
ใหกรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงตามวาระอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังกรมการ
มาแทนตําแหนง เวนแตกรณทีี่ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแลว แตไมไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนง 
กรรมการบริษัทอีกในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะ 
กรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อใหกรรมการตรวจสอบ 
มีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดโดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระ 
ที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
  6. การพนจากตําแหนง
   6.1 กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
    ก)  ครบกําหนดตามวาระ
    ข)  พนจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ
    ค)  ลาออก
    ง)  เสียชีวิต
    จ) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง
    ฉ) ขาดคณุสมบตักิารเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนีห้รอืตามหลกัเกณฑ 
     ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
   ช) ศาลมีคําสั่งใหออก
   6.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท 
อยูใหยื่นใบลาตอประธานกรรมการตรวจสอบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน พรอมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ 
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ พรอมสงสําเนาหนงัสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
("ตลาดหลกัทรพัยฯ") ทราบ และเพือ่ใหคณะกรรมการบรษิทัไดพิจารณาแตงตัง้บคุคลอืน่ทีมี่คณุสมบัติครบถวนทดแทนบุคคล 
ที่ลาออก
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   6.3 กรณกีรรมการตรวจสอบลาออก หรอืพนจากตาํแหนงกอนครบวาระการดาํรงตาํแหนง 
ใหบริษัทฯ แจงตลาดหลักทรัพยฯ ทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกลาว 
ใหสํานกังาน ก.ล.ต. ได
 3. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นชุดหนึง่ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 
และ/หรือผูบริหารจํานวนหนึง่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะ 
กรรมการบริษทัมอบหมาย โดยองคประกอบของคณะกรรมการบรหิารประกอบดวยกรรมการและผูบรหิารจาํนวนไมนอยกวา 
3 คน  คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่เปนประธานกรรมการบริหาร ในกรณทีี่คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึง่หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริหารก็ได
 4. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 คน และ 
อยางนอย 2 คน ตองเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนควรเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ 
แมตําแหนงจะวางไปบาง กรรมการที่เหลืออยูยอมทํากิจการได แตถาจํานวนกรรมการลดนอยลงจนเหลือไมถึงที่จะเปนองค 
ประชุมกรรมการท่ีเหลืออยูยอมทํากิจการไดเฉพาะการจัดใหมีการประชุมเพื่อดําเนินการใหคณะกรรมการบริษัทมีการ 
แตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานัน้
 5. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนไมนอยกวา 3 คน คณะกรรมการ
บริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกคนหนึง่หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริหารความเ
สี่ยงก็ได

การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด 
 ในการสรรหาผูมาดาํรงตาํแหนงประธานเจาหนาทีบ่รหิารของบรษิทัฯ บคุคลดังกลาวจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งจะเปนผูพิจารณาเบื้องตน ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม 
มีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานของบริษัทฯ และเขาใจธุรกิจของ บริษัทฯ 
เปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่บริษัทฯกําหนดไวได และนําเสนอตอคณะกรรมการ 
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
นโยบายวาดวยการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
 การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการในจํานวนที่มากเกินไป 
อาจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายวาดวยการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ 
ผูจัดการ เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการที่ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ สามารถอุทิศเวลา 
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2562 โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
 1. ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ สามารถดํารงตําแหนงในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบริษัทรวมได
 2. การดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเปนการแขงขันหรือคลายคลึงกันกับธุรกิจหรือของ 
กลุมบริษัทฯ ใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติ ตอคณะกรรมการ บริษัท 
และที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลําดับ กอนเขารับการดํารงตําแหนงนัน้
 3. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดนอกจากขอ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแลวเกิน 5 
แหง ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการดํารงตําแหนง
นโยบายโครงการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)
 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงงานที่สําคัญทุกระดับใหเปนไปอยางเหมาะสม 
และโปรงใส เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพ โดยมีฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูจัดทําแผนสืบทอด 
ตาํแหนงประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจดัการ และผูบริหารของบรษิทัฯ เพือ่เสนอใหคณะกรรมการบรษัิทเปนผูพจิารณา
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 1.         ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
  เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการ วางลงหรือผูอยูในตําแหนง
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได บริษัทฯ จะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดับรองเปนผูรักษาการ 
ในตําแหนง จนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด และตองเปนผูที่มี 
วิสัยทัศน ความรูความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร โดยพิจารณาจากฝายทรัพยากร 
บุคคล เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนตอไป
 2.  ระดับผูบริหาร
  เม่ือตําแหนงระดับผูบริหารต้ังแตผูจัดการฝายขึ้นไปวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ 
ในตาํแหนงได บรษิทัฯ จะมีการนาํเสนอทายาทผูสบืทอดตาํแหนงท่ีคดัเลอืกไว เสนอตอคณะกรรมการบรหิาร ทัง้น้ี การวางแผน 
การสืบทอดตําแหนงของบริษัทฯ ระดับผูบริหารมีขั้นตอน ดังนี้
  1. วิเคราะหสถานการณประกอบธุรกจิของบรษัิทฯ ในดานกลยทุธบริษทัฯ นโยบาย แผนการลงทนุ 
แผนงานการขยายตัว
  2.  ประเมนิความพรอมของกาํลงัคนใหสอดคลองกบักลยทุธของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะส้ัน และระยะยาว
  3.  กําหนดแผนสรางความพรอมของกําลังคน โดยจะพฒันาพนกังานหรอืสรรหาพนกังานเพือ่เตรยีม 
ทดแทนคนที่ออก
  4.  สรางแผนสรรหาพนกังาน และพัฒนาฝกอบรมพนกังานไวลวงหนาภายใน 1 ป กอนพนกังาน 
จะเกษียณ หรือออกจากตําแหนงกอนเวลา
  5.  กําหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของ 
พนกังานในตําแหนงนัน้ๆ และจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล
  6.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
  7.  ใชเครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะหศักยภาพของพนกังาน
  8.  ระบุทายาทผูสืบทอดตําแหนง จากการประเมินและวิเคราะหศักยภาพ ผลงาน ของพนกังาน 
ตองมีการแจงใหพนกังานทราบลวงหนา เพื่อเตรียมรับมอบ
  9.  พัฒนาและประเมนิพนักงานท่ีคาดวาจะเปนทายาท วาจะสามารถมพีฒันาการ และสรางผลงาน 
ตามที่คาดหวังไดจริง หากไมเปนตามคาดหมาย การเปลี่ยนตัวยอมทําได

การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
 บรษิทัฯ มกีารบรหิารงานโดยยึดถือแนวปฏบิติัตามหลักการกํากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
ดังนัน้ การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการเขาลงทุนในธุรกิจตางๆ นอกจากบริษัทฯ จะคํานงึถึงผลตอบแทนของผูมีสวนไดเสีย 
ทุกภาคสวนที่จะไดรับจากการลงทุนในธุรกิจดังกลาวแลว การดําเนนิธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลัก 
ทรพัยฯ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยก็เปนอกีปจจยัท่ีบรษัิทฯ ใหความสาํคัญ ดวยตระหนกั 
วาเปนการควบคุมและกลไกท่ีจะนําไปสูการกํากับดูแลกิจการท่ีไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่โปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนนิงาน 
ตลอดจนกําหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนนัน้ไดอยางสมบูรณ เสมือนเปนหนวยงานหนึง่ของ 
บริษัทฯ อีกทั้ง สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกลาว เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได 
มาตรการในการกํากับดูแลกิจการดังกลาวนีจ้ะเพิ่มมูลคาและความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ วาธุรกิจที่บริษัทฯ 
เขาลงทุนนัน้จะดําเนนิการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และนโยบายการบริหารงานในบริษัท 
ดังกลาวฉบับนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม รวมทั้ง 
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ มีสาระสําคัญดังนี้
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 นโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
 บรษิทัฯ มีนโยบายทีจ่ะลงทนุในบริษทัยอยหรอืบรษิทัรวมทีส่นบัสนนุการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ เหน็วา 
จะกอใหเกิดประโยชนรวมเพื่อเพิ่มชองทางในการหารายได และเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ 
จะพิจารณาสัดสวนการลงทุน กําไรที่คาดวาจะไดรับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ กอนการ 
ตัดสินใจลงทุนในโครงการตางๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกลาวนัน้ จะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน(แลวแตกรณี) และบริษัทฯ จะแตงตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และ 
ประสบการณเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ และกํากับดูแลการดําเนนิงานของ 
บริษัทยอย และบริษัทรวมดังกลาว
 นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
 1. บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
ยอยและบริษัทรวม เพื่อใหสอดคลองกับสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อีกทั้งเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนว 
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไวซึ่งผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทยอย 
บริษัทรวม และของผูถือหุนอื่นโดยรวม
 2. บริษัทฯ กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการ 
จัดการ และรับผิดชอบการดําเนนิงานของบริษัทยอย และบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหนึง่ของบริษัทฯ รวมทั้ง 
มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ 
  2.1 การเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
   บรษัิทฯ จะสงบคุคลทีไ่ดรบัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เขาเปนกรรมการ 
ของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวมนัน้ โดยกําหนดให 
กรรมการที่เสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรม
การและผูบริหารของบริษัท 
  2.2 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
   กรรมการท่ีไดรบัแตงตัง้ตามมติเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ใหดาํรงตาํแหนง 
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมนัน้ มีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
   2.2.1 กรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามแตที่ 
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนัน้จะกําหนด 
    กรรมการของบริษัทยอยมีดุลพินจิในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะ 
กรรมการของบริษัทยอยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนนิธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยไดตามแตที่ 
กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทยอยและบริษัทฯ 
    อยางไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนีถ้ือเปนเรื่องสําคัญ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอยไมสามารถใชดุลพินจิของตนในการ 
พิจารณาและออกเสียงเรื่องเหลานี้ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยได หากแตตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) เสียกอน 
    ก.  การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทยอย 
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 รวมถึงฉบับ 
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม ("ประกาศรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน") 
    ข.  การพิจารณาเก่ียวกับการทํารายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ 
บริษัทยอย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ 
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 
รวมถึงฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง 
ทรัพยสิน รวมถึงฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม ("ประกาศการไดมาจําหนายไปฯ") 
    ค.  การพิจารณาเกี่ยวกับการทํารายการที่มีความสําคัญตามขอ 2.2.4 ขอ 2.2.5 
และ 2.2.6 
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   2.2.2 กรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมตองปฏิบัติหนาที่ด วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทยอย 
หรือบริษัทรวม ตลอดจนมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง นโยบายคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการ 
บริษัทยอย มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ กําหนด 
   2.2.3 กรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ 
ดําเนนิงาน การทํารายการระหวางกันของบริษัทยอย ตลอดจนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ ใหแก 
บริษัทฯ ทราบโดยครบถวน ถูกตองและภายในกําหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กําหนด อนึง่ การทํารายการระหวางกัน 
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด 
หลักทรัพยฯ 
   2.2.4  นอกเหนือจากการทํารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศการได 
มาจําหนายไปฯ ดังกลาวขางตน การทํารายการดังตอไปนีถ้ือเปนรายการที่มีความสําคัญ บริษัทยอยมีหนาที่ตองนําเสนอ 
ขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการตอบริษัทฯ และจะตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ กอนที่จะ 
มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญดังตอไปนี้ อีกทั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ แตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงในบริษัทยอยจะออกเสียงในเรื่องดังตอไปนี้ไปในทางใดนัน้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
กอน 
    (1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชนที่มีมูลค าเกินกวาอํานาจอนุมัติของ 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทในการอนุมัติรายจายตาง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีตอผูที่ 
กอความเสียหายแกบริษัทยอย 
    (2)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนท่ีเปนสาระ 
สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
    (3)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดสวนท่ีเปนสาระสําคัญมาเปน 
ของบริษัทยอย 
    (4)  การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอย 
ทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของ บริษัทยอย หรือการรวมกิจการ 
กับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
    (5)  การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมด หรือ 
สวนที่เปนสาระสําคัญ 
    (6)  การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การคํ้าประกัน การทํานติิกรรม 
ผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณทีี่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง หรือไม 
สามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของ 
บริษัทยอย 
    (7)  การพิจารณาจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากจะ 
พึงมี) ของบริษัทยอย 
    (8)  การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณทีี่เมื่อคํานวณขนาดของ 
กิจการบริษัทยอยที่เลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ แลว 
อยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
    (9)  การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
   2.2.5  เรื่องดังตอไปนี้เปนรายการสําคัญซึ่งบริษัทยอยจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุม 
ผูถือหุนของบริษัทฯ กอน 
    (1)  กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทยอย 
หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยว 
ของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม 
ทั้งนี้ ตองเปนกรณทีี่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ 
ดังกลาว แลวอยูในเกณฑตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑดังกลาวดวย
    (2)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุ นเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุ น 
รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรง
และทางออมของบริษัทฯ ในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 
ของบริษัทยอยนัน้ หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลง 
เหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทยอยนัน้ 



100
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

    (3)  การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุ นของบริษัทฯ 
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 
ของบริษัทยอย หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลง 
เหลือนอยกวารอยละหาสิบของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทยอย 
    (4)  การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณทีี่เมื่อคํานวณขนาดของ 
กิจการบริษัทยอยที่เลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินมาบังคับใช โดย 
อนุโลมและตองเปนกรณีที่เม่ือคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ 
แลวอยูในเกณฑ ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
   2.2.6  นอกจากรายการตามขอ 2.2.4 และขอ 2.2.5 แลว หากบริษัทยอยจะเขาทํารายการ 
อื่นใดที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและ/หรือเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ กอน ทั้งนี้ ใหพิจารณาดําเนนิ 
การตามขนาดรายการที่คํานวณไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศการไดมาจําหนายไปฯ
 3. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนนิธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายไดวาจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
อื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทยอย ตอคณะกรรมการของบริษัทยอย หรือผูที่คณะกรรมการของ 
บริษัทยอยมอบหมายภายในกําหนดเวลาที่บริษัทยอยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวให 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรือ 
อนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะคํานงึถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทยอยและของบริษัท เปนสําคัญกรรมการและผูบริหาร 
ของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน
 4. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผู บริหารดังกลาว 
มีหนาที่แจงใหคณะกรรมการของบริษัทยอย ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทยอยในลักษณะที่อาจกอให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอย 
ดังกลาว โดยคณะกรรมการบริษัทยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวใหแกบริษัทฯ ทราบ
  อนึง่ การกระทําดังตอไปนีซ้ึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอย 
ไดรับประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทยอยไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐาน 
วาเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
  (ก) การกระทําธุรกรรมระหวางบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของ 
บริษัทยอย โดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  (ข) การใชขอมลูบรษิทัฯ และบรษิทัยอยท่ีลวงรูมา เวนแตเปนขอมลูทีเ่ปดเผยตอสาธารณชนแลว หรอื
  (ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในลักษณะที่เปนการฝาฝน 
หลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
 5. บริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนนิงานใหกับบริษัทฯ เมื่อไดรับการรองขอตาม 
ความเหมาะสม
 6. กรณทีี่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใด ๆ อาจแจงใหบริษัทยอยชี้แจง และ/หรือ นําสงเอกสาร 
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได
 7. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนกังาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอย รวมถึงคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนติิภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทยอย ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่ 
หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น ไมวา 
ทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
 8. กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อ
ธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามแตขนาดรายการที่คํานวณ
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาใน 
ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก 
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคา 
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไวแลว
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 นโยบายการควบคุมดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม
 1.  บริษัทยอยและบริษัทรวมมีหนาที่นําสงผลการดําเนนิงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผานการสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีรับอนญุาตรายไตรมาส ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ใหกับบริษัทฯ พรอมยินยอมใหบริษัทฯ ใชขอมูลดังกลาวนัน้ เพื่อประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรือรายงานผล
ประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปนัน้แลวแตกรณี
 2.  บริษัทย อยและบริษัทร วมมีหนาที่รายงานประเด็นปญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ 
เมื่อตรวจพบ หรือไดรับการรองขอจากบริษัทฯ ใหดําเนนิการตรวจสอบและรายงาน

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย และใหความสําคัญกับการดูแลการใชขอมูลภายในใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมา 
ภิบาลความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนนิธุรกิจ และเพื่อใหแนใจวานกัลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ไดรับสารสนเทศที่เชื่อถือ 
ไดอยางเทาเทียมและทันทวงที บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. แนวทางการเก็บรักษาขอมูลภายใน
  1) กําหนดลําดับชั้นความลับของขอมูล
   ขอมูลภายในเปนขอมูลลับทางการคา จึงตองปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคล 
ภายนอก ขอมูลเหลานี้อาจแบงลําดับชั้นความลับเปนหลายลําดับตามความสําคัญ ไดแก ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด 
ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก ทั้งนี้ การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมาย 
เทานัน้
  2) การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
  การเปดเผยขอมูลความลับตอสาธารณชนตองไดรับความเห็นชอบจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือ 
กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการอาจจะเปนผูตอบเองในกรณทีี่ขอมูลมีนัยสําคัญมาก หรือ 
อาจมอบหมายใหผูรับผิดชอบเปนผูใหขอมูลแกสาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผูทําหนาที่เผยแพรขอมูลแกสาธารณชน ซ่ึง 
รับผิดชอบงานดานนกัลงทุนสัมพันธและการติดตอกับหนวยงานดานการลงทุนในโครงการตางๆ โดยจะประสานงานกับ 
หนวยงานภายในที่เปนเจาของขอมูล 
  3) การแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก
   บุคลากรของบริษัทฯ จะไมตอบคําถามหรือแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอกอื่นใด เวนแตจะ 
มีหนาที่หรือไดรับมอบหมายใหตอบคําถามเหลานัน้ หากไมมีหนาที่หรือไดรับมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความ 
เห็นตางๆ ดวยความสุภาพ
 2.   แนวทางปฏิบัติในการใชขอมูลภายใน
  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหนาที่ตอง 
รายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ ใหเปนไปตามกฎระเบียบของขอบังคับของพระราช 
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ") ประกาศคณะ 
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ โดยจะตองสงผาน 
รายงานดังกลาวมายังเลขานกุารของบริษัทฯ กอนนําสงสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 
ตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้ง
  1) การใชขอมูลภายใน
   บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบทีมี่ตอผูถอืหุนและผูมีสวนไดเสียของ บรษิทั 
ตามแนวทางการดาํเนนิงานตามหลักการกาํกับดแูลกจิการท่ีดี ดงัน้ัน เพ่ือเพิม่ความเชือ่ม่ันใหแกผูถอืหุน ผูลงทนุ และผูเกีย่วของ 
ทกุฝาย บรษิทัฯ จงึกาํหนดมาตรการเก่ียวกบัการใชขอมลูภายในของบคุลากรของบริษทัฯ ซึง่หมายความรวม ถงึคณะ กรรมการ 
ผูบรหิาร รวมถึงผูดาํรงตาํแหนงในสายงานบญัชหีรอืการเงิน ผูรบัผดิชอบในการดําเนินงาน ผูบริหาร ผูสอบบญัช ี พนกังาน 
คูสมรสและบตุรยงัไมบรรลุนติภิาวะของบคุคลดงักลาว  มาตรการนีม้วัีตถปุระสงคเพ่ือกอใหเกดิความเสมอภาค และยตุธิรรม 
ในการใชขอมูลภายในของบรษิทัฯ อนัเปนการเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแกผูถอืหุน ผูลงทนุและผูเกีย่วของทกุฝาย บรษิทัฯ กาํหนดเปน 
ขอหามมใิหบคุลากรทกุระดบัของบรษิทัฯ ดังทีไ่ดกลาวขางตน รวมถงึสมาชิกครอบครัวของบุคลากรดงักลาวทกุคนทีไ่ดรับทราบ 
ขอมลูภายในของบรษิทัฯ เปนขอเทจ็จริงอนัเปนสาระสาํคญัตอการเปลีย่นแปลงราคา ของหลกัทรัพยและทีย่งัไมเปดเผยตอ 
สาธารณชนไมวาจะเพือ่การซือ้ขายหลักทรพัย หรอืชกัชวนใหบคุคลอืน่ซือ้ ขาย เสนอ ซือ้ หรอืเสนอขายหุนของบรษัิทฯ 
ไมวาจะดวยตนเอง หรอืผานนายหนา ทัง้นี ้ไมวาการกระทาํดงักลาวจะกระทําเพือ่ประโยชนตอตนเองหรอืผูอืน่ 
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   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังหามมิใหบุคลากรของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนและสมาชิกครอบครัวของ 

บคุลากรน้ันนําขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสาํคญัตอการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย และทียั่งไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผย 

เพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนเองไดรับประโยชนตอบแทน 

   บรษัิทฯ จะถือวาการใชขอมลูภายในโดยมิชอบเพือ่ประโยชนในการซือ้ขายหลกัทรพัยของบรษิทัฯ 

ดงักลาว ขางตนเปนการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อเก็งกําไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับกลุมใดกลุมหนึง่ซึ่งถือเปนการกระทํา 

ความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ และถือเปนความผิดทางวินัย

   ทัง้นี ้บรษัิทฯ มขีอกาํหนดหามกรรมการ พนักงาน ลกูจาง และบคุคลภายในอ่ืนนาํขอมลูงบการเงนิ 

หรอืขอมลูอืน่ทีม่ผีลกระทบตอราคาหลกัทรพัยของบรษัิทฯ ทีท่ราบเผยแพรแกบคุคลภายนอกหรอืผูทีม่ไิดมสีวนเกีย่วของตลอด 

จนหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่ขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ / กลุมบริษัทจะเผยแพรตอ ผูลงทุน 

และ 24 ชั่วโมงภายหลังจากขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัทเผยแพรตอผูลงทุน (48 ชั่วโมงภายหลังจากขอมูล 

ดังกลาวของบริษัทฯ / กลุมบริษัทเผยแพรตอผูลงทุนในกรณทีี่ขอมูลมีความซับซอนมาก)

  2) มาตรการปองกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ

   เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ มีมาตรการปองกันความ 

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศดังตอไปนี้

   (1) จํากัดการเขาถึงขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะโดยใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูง 

สุดเทาที่จะทําได และเปดเผยตอพนกังานของบริษัทฯ ตามความจําเปนเพียงเทาที่ตองทราบเทานัน้ และแจงใหพนกังาน 

ทราบวาเปนสารสนเทศที่เปนความลับและมีขอจํากัดในการนําไปใช

   (2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทํางานเพื่อปองกันการเขาถึงและการใชแฟมขอมูล 

และเอกสารลับ

   (3) เจาของขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนจะตองกําชับผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด

  3) บทลงโทษสําหรับการใชขอมูลภายใน

   ผูฝาฝนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตักเตือนเปนหนงัสือ การตัดคาจาง การพักงาน 

โดยไมไดรับคาจาง หรืออาจใหออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความรายแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมาย 

โดยหนวยงานทางการที่เกี่ยวของแลวแตกรณี

  ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว

 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท สํานกังาน อี วาย จํากัด  สําหรับป 2560 และป 

2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

 คาตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)

ชื่อบริษัทผูจาย ชื่อบริษัทผูจาย 
คาสอบบัญชี (บาท)

ป 2560 ป 2561

1. บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  นายกฤษดา  เลิศวนา 

รวม

2,270,000

3,000,000

3. บจ. เจเคเอ็น ไอเอ็มซี  นายกฤษดา  เลิศวนา 100,000

5. บจ. เจเคเอ็น นิวส  นายกฤษดา  เลิศวนา 100,00080,000

4. บจ. เจเคเอ็น โนวเลดจ   นายกฤษดา  เลิศวนา 100,000

2. บจ. เจเคเอ็น แชนแนล   นายกฤษดา  เลิศวนา 430,000

2,150,000

3,030,000

290,000

80,000

430,000

 คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดจายคาตอบแทนงานบริการอื่นใหแกบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด สําหรับรอบบัญชี 

ป 2560  และป 2561
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 

 หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

 1. ในป 2561 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ หองบอลรูม 3 ชั้น 

4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ  ออลซีซั่นส เพลส  87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อเสนอผูถือหุน 

พิจารณาอนุมัติวาระประจําป และงบการเงินของบริษัทฯ  โดยในการเรียกประชุมผูถือหุนคณะกรรมการไดจัดทําเปนหนงัสือ

นดัประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดและ 

เหตุผลตามสมควร ซึ่งระบุชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็น 

ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลาว และจดัสงใหผูถอืหุนพรอมกบัแนบหนงัสอืมอบฉนัทะสาํหรบัผูถอืหุนทีไ่มอาจมารวมประชมุ 

ไดดวยตนเอง โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และทําการโฆษณาคําบอกกลาว 

นดัประชุมในหนงัสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมาย 

กําหนด ในวันประชุมมีกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามตางๆ ของผูถือหุน  

และคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยมีเนื้อหาการประชุมที่ถูกตองครบถวน การแจงคะแนน 

ทุกวาระ รวมถึงรายละเอียดของผูเขารวมประชุม และจัดสงรายงานประจําปพรอมสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ 

ผูสอบบัญชีตรวจสอบและที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว พรอมกับสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ 

งบดุล การจัดสรรกําไรและการงดจายเงินปนผลไปยัง นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

 2. ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แลว  คณะกรรมการบริษัทไดมีการสงเสริมและสนับสนนุใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยการใหสิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน 

กรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยใหสิทธิดังกลาวตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 

31 มกราคม 2561 โดยประกาศขาวผานทางสื่ออิเลคทรอนกิสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทางเว็บไซดของ 

บริษัทฯ รวมถึงใหสิทธิผูถือหุนในการสงคําถามตอที่ประชุมลวงหนาจนถึงกอนการประชุม  

 3. บริษัทฯ ดําเนนิการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยและสํานกังาน ก.ล.ต. ตาม 

หลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของบริษัท www.jknglobal.com โดยมีการเปดเผยขอมูล 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบริหาร ในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” และเปดเผยขอมูล 

ขาวสาร ขอมูลทางการเงิน ในหมวด “นกัลงทุนสัมพันธ” และบริษัทมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอสอบถาม 

ขอมูลไดทาง Email : ir@jknglobal.com

 หมวดที่ 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

 1. ในการประชุมผูถือหุนประจําป 2561 บริษัทฯ มีการดําเนนิการประชุมตามลําดับวาระที่ระบุไวในหนงัสือ 

เชิญประชุม และไมมีการนําเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนงัสือเชิญประชุมตอที่ประชุม 

นอกจากนี้ อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง แตมีความประสงคจะใชสิทธิในการ 

ลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉนัทะ ดวยการจัดสงหนงัสือมอบฉนัทะไปพรอมกับหนงัสือเชิญประชุม

 2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด โดยมีการสงจดหมายแจง 

เตือนไมใหกรรมการและผูบริหาร เปดเผยขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัทในทุกรอบกอนที่จะมี 

การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก 

ทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่ขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัทจะเผยแพรตอผูลงทุน และ 24 ชั่วโมงภายหลังจาก 

ขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ /กลุมบริษัทเผยแพรตอผูลงทุน



104
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

 หมวดที่ 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 1. บริษัทฯ มีการดําเนินงานดานนักลงทุนสัมพันธ โดยไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี และเลขานกุารบริษัท (ปฏิบัติหนาที่นกัลงทุนสัมพันธ) 

ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน สถาบัน  ผูถือหุน รวมทั้งนกัวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทาง 

การสื่อสารขอมูล ขาวสาร และผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ผานชองทาง ดังนี้

  การเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) 

  การประชุมพูดคุยกับนกัวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพยตางๆ   

  อยางสมํ่าเสมอ 

  เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท www.jknglobal.com

  หนวยงานนกัลงทุนสัมพันธ โทร 024822273-4 ตอ 20 Email : ir@jknglobal.com

  จดหมายขาวที่เผยแพรตอสื่อมวลชน ที่นําเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงขาว  

 2. นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบ

ภายในทั้งหนวยงานภายในและวาจ างจากหนวยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสายงาน 

เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดและสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยในปที่ผานมามีการตรวจสอบ

ตามแผนที่ไดรับการอนุมัติต้ังแตตนป 2561  และไดมีการจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบทุกไตรมาส

 3. บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย 

โดยเลขานุการบริษัท เปนผูจัดทําสรุปขอมูลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง 

การถือครองหลักทรัพยของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร

หมายเหตุ /1   ขอมูลสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ 

 /2 สัดสวนการถือหุนของคุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ ตามที่ระบุขางตน ประกอบดวยสวนที่คุณจักรพงษ  

  จกัราจฑุาธบิดิเ์ปนผูถอืครองโดยตรง และสวนท่ีถอืครองผาน MEDIA KING CAPITAL LTD.

 /3 ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  

  16 มกราคม 2561 และเริม่เขาดาํรงตาํแหนงในวนัที ่1 กมุภาพนัธ 2561  จงึเปนขอมลูการถอืหลกัทรพัย  

  ณ วันที่เริ่มเขาดํารงตําแหนง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561

 /4 ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  

  10 สงิหาคม 2561 และเร่ิมเขาดาํรงตาํแหนงในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 จงึเปนขอมลูการถอืหลกัทรพัย 

  ณ วันที่เริ่มเขาดํารงตําแหนง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

 /5 ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  

  10 สิงหาคม 2561 จึงเปนขอมูลการถือหลักทรัพย ณ วันที่เริ่มเขาดํารงตําแหนง ณ วันที่ 10 สงิหาคม

  2561 โดยปจจุบันลาออกจากบริษัทฯ แลว มีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562

  นายชินภัทร วิสุทธิแพทย ไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญ

    ผูถอืหุน ประจาํป 2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 และลาออกโดยมผีลตัง้แตวนัที ่11 ธนัวาคม 2561  

  เปนตนไป จึงไมปรากฏในรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ท้ังนี้ ไมมีการถือหลักทรัพย  

  ตั้งแตวันที่เริ่มเขาดํารงตําแหนง ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ – สกุล

กรรมการ

ผูบริหาร

จํานวนการถือหุน 1/ ณ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม / (ลด)

สัดสวนการถือหุน

ณ 31 ธันวาคม

2561

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง - - - 0.00%

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร - - - 0.00%

3. นายปรีชา บุณยกิดา - - - 0.00%

4. นางธิติญา พงศพันธุวัฒนา - - - 0.00%

5. นายจักรพงษ จักราจุฑาธิบดิ์ /2 348,000,000 345,700,000 

40,000,000 19,000,000 

(2,300,000) 64.02%

6. นางสาวพิมพอุมา จักราจุฑาธิบดิ์ (21,000,000) 3.52%

7. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย - - - 0.00%

8. นางสาวกมลรัตน  มงคลครุธ - - - 0.00%

50,000 50,000 1. นายธีรภัทร  เพ็ชรโปรี 0.0093%

2. นายบรรพต ชวาลกร /3 - - -

-

0.00%

4. นางสาวสุธานชุ สุธีรวัฒนานนท /4 - - - 0.00%

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

3. นายสมบัติ  กิตติบันเทิงกุล /3 12,000 25,000 13,000 0.0046%



106
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มจีาํนวน 8 ทาน ซึง่ประกอบดวยกรรมการอสิระจาํนวน

4 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 50.00  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

และยังมีคณะกรรมการชุดยอยรวม 4 คณะไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบงแยกหนาที่และติดตามการทํางานในสวนที่รับผิดชอบ

ไดอยางใกลชิด  นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ และไมใชบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการ จึงทําใหการแบงแยกหนาที่เปนไปไดอยางชัดเจนและโปรงใส 

 2. ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แลว คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดยอย โดยเริ่มประเมินผลตั้งแตการปฏิบัติงานประจําป 2560 เปนตนไป โดยใชแบบประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการ ซ่ึงฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเสนอไวบนเว็บไซตของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และจัดทําแบบ

ประเมินขึ้นจํานวน 3 ชุด ดังนี้ 

  1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 

   กรรมการแตละคนจะประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการแบบองครวม

  2)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 

   กรรมการแตละคนของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะประเมินผลการปฏิบัติหนา

   ที่ของคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะที่ตนเองเปนกรรมการอยูแบบองครวม  โดยประกอบดวย

   คณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ คือ 

   2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

   2.2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

   2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล 

   กรรมการแตละคน จะประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองแบบรายบุคคล

 ทัง้นี ้เพือ่ใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏบัิตงิานในหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท วาไดดาํเนนิการ ตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการท่ีไดอนุมัติไวและ/หรือตามแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไว และเพื่อทบทวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบป              

ที่ผานมา

 สําหรับกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล มีดังนี้

 1)  คณะกรรมการบริษัท เปนผู อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน  

  และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด

 2)  เลขานุการบริษัท จัดสงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหกรรมการบริษัทภายในตนเดือน

  ธันวาคมของทุกป

 3)  กรรมการบริษัท ทําแบบประเมินผลและสงคืนเลขานกุารบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป

 4)  เลขานกุารบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนนิงานของคณะกรรมการ

บริษัทและรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 5)  เลขานกุารบรษัิท นาํผลวเิคราะหและความเหน็เพิม่เติมจากคณะกรรมการบรษิทั ไปจัดทําแผนเพือ่ดาํเนนิการปรบัปรงุ



 วิธีการใหคะแนน 

 0   =   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดําเนนิการในเรื่องนัน้

 1   =   ไมเห็นดวย หรือมีการดําเนนิการในเรื่องนัน้เล็กนอย 

 2   =   เห็นดวย หรือมีการดําเนนิการในเรื่องนัน้พอสมควร

 3   =   เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดําเนนิการในเรื่องนัน้ดี

 4   =   เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดําเนนิการในเรื่องนัน้อยางดีเยี่ยม

 หลักเกณฑที่ใชในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล/รายบุคคล 

ครอบคลุมเนื้อหาโดยสรุป และสรุปผลการประเมินไดดังนี้

 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร

  ประธานเจาหนาที่บริหาร รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมายและบริหารงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว

ดงันัน้ ทกุสิน้ป จะมกีารประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร รวมถึงใหประธานเจาหนาทีบ่รหิารไดประเมินตนเอง 

และเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปรายงานผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

เพื่อนําผลประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ และกําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร 

โดยมีหัวขอการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้

  -  ความเปนผูนํา

  -  การกําหนดกลยุทธ

  -  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

  -  ความสัมพันธกับคณะกรรมการ

  -  ความสัมพันธกับภายนอก

  -  การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร

  -  การสืบทอดตําแหนง

  -  ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ

  -  คุณลักษณะสวนตัว

  -  การพัฒนาตนเอง

หัวขอการประเมิน
คณะกรรมการ

ชุดยอย

คณะกรรมการ

ทั้งคณะ
รายบุคคล

โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ X X

X X

X X

บทบาท/หนาที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

ความสัมพันธกับฝายบริหาร 

ผลคะแนนเฉลี่ย ป 2561 อยูในเกณฑ ดีมาก ดีมาก ดีมาก

การประชุมของคณะกรรมการ
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 3,  การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนกังาน

  1)  สนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและเลขานุการบริษัท เขารวมการสัมมนา อบรมกับ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นๆ 

เพื่อสามารถนําความรูที่ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง 

   โดยในป 2561 มีผูบริหารเขารวมการอบรมสัมมนา ดังนี้

   -   คุณธีรภัทร  เพ็ชรโปรี  รองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี 

    - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุนที่ 6 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย 

    แหงประเทศไทย

   -   คุณพิมพอุมา  จักราจุฑาธบิดิ์   กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร 

    ไดเขารวมอบรม

    - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุนที่ 18 ซึ่งจัดโดย 

    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

   2)  จัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยนําเสนอเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ปฏบิตัหินาที ่เชน คูมอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน แบบแสดงรายการขอมลูประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจาํป (แบบ 56-2) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการ รวมท้ัง ขอมูลการดําเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดําเนินงาน และสงเสริมใหกรรมการ

เขารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

ในฐานะกรรมการ และการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น

  3)  สนับสนุนการใหคณะกรรมการรวมเปนวิทยากรในงานตางๆ ซึ่งถือเปนการพัฒนากรรมการ

อีกทางหนึง่ โดยในป 2561 กรรมการรวมเปนวิทยากรดังนี้

   -   คุณจกัรพงษ  จกัราจฑุาธบิดิ ์ กรรมการ  ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผูจดัการ

            - รวมเปนวิทยากรรับเชิญในงาน งาน mai Fourm 2018 : มหกรรมรวมพลังคน mai 

    ครั้งที่ 5

    - หลักสูตร IPO Roadmap : CEO Executive Program รุนที่ 4  ซ่ึงจัดโดยตลาด 

    หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหความรูและสรางแรงบันดาลใจแกผูประกอบการที่ 

    สนใจนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบ

ดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน ที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามรายนามและการเขารวมประชุม ดังนี้ 

 และมี นางอุมาพร  ภูเวียงแกว หัวหนางานตรวจสอบภายใน เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่กําหนดขอบเขต 

หนาที่และความรับผิดชอบ และระเบียบบริษัทฯ ซ่ึงสอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางครบถวน ไดแก การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 

กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน รายการระหวางกัน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิธุรกิจ การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี และมีการประเมินตนเองกับการปฏิบัติ

หนาที่ประจําป  โดยในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง รวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี 

และผูตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย  ซึ่งสามารถสรุป

สาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 ของบริษัทฯ และ               

บริษัทยอย กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณา           

งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาป คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินโดยสอบถามผูสอบบัญชี           

ในเรื่องความถูกตอง ครบถวน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งผลกระทบตองบการเงินความเพียงพอของของขอมูล

ที่เปดเผยไวในงบการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทํางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

สอดคลองกับผู สอบบัญชีวางบการเงินมีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระ รับฟงคําชี้แจง ขอตรวจพบ 

ความเห็น และขอเสนอแนะของผูที่รับผิดชอบ

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

2. นายสุรชัย  ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบ 5/5

3. นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการตรวจสอบ 5/5

4. นางธิติญา พงศพันธุวัฒนา กรรมการตรวจสอบ 5/5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 2. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานและกํากับใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานผลการตรวจสอบภายใน รวมกับหนวยงานตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ วาจางจากภายนอก 

และหัวหนางานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

และเหมาะสม ตามวัตถุประสงคการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ใหมีการใชทรัพยากร

ที่คุ มคาและประหยัด ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินที่เหมาะสม และใหมีแนวทางการปองกันการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น 

โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 

ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญนอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได  พิ จ า รณางบประมาณประจํ าป  ในการว  า จ  า งหน  วยงานตรวจสอบภาย ใน             

มีการประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหนวยงาน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นวามีความเหมาะสมและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ

 3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาใหความเห็นเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผล

ประโยชนของบริษัทฯ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ การปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนไป

เพื่อประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาวตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานกังานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว

 4. การบริหารจัดการความเสี่ยง

  คณะกรรมการบรษิทั และผูบรหิารไดใหความสาํคญัและระมดัระวังตอการบริหารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ 

ตลอดจนใหคําแนะนําและเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ              

มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทาํหนาทีใ่นการประเมนิและทบทวนความเสีย่ง การจดัทาํแผนงานบริหารจัดการความเสีย่ง 

การควบคุมติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท

 5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

 คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว าด วยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย   

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนีจ้ากการรายงานของผูตรวจสอบภายใน 

ผูบริหาร และผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฎิบัติ

ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ

 6. การพิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผู สอบบัญชีของ            

บริษัทฯ และการเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน 

สถานะของผูสอบบัญชี ขอจํากัดที่มีสาระสาคัญ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

และไดมีการพบปะหารือระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส เพ่ือรวมหารือ

เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนหารือปญหาที่พบจากการตรวจสอบ และการหาแนวทางในการแกไขประเด็นตางๆ 
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 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ไดพิจารณา

การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมาแลว มีมติเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกนายกฤษดา                 

เลิศวนา ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ นางพูนนารถ เผ าเจริญ ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5238 

หรือนางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5313 แห งบริษัท สํ านักงาน อีวาย จํ า กัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2562 อีกวาระหนึง่ โดยมีคาตอบแทนสอบบัญชีงบการเงินประจําป 

2562 และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเปนเงินจํานวน 2,340,000 บาท 

และรับทราบคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย เปนจํานวนไมเกิน 830,000 บาท 

โดยจะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

กับการดําเนนิธุรกิจ การคํานึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได เพื่อใหระบบบัญชีและ รายงานทาง

การเงินมคีวามถกูตอง เชือ่ถอืได รวมทัง้ใหมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับทีเ่กีย่วของกบัการดําเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไวในนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ 

และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูล

ทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของหนวยงาน

กํากับดูแล มีการบริหารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ไมพบรายการที่กระทบตอบริษัทที่

เปนสาระสําคัญ

 (พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกร ซึ่งมีสวนสําคัญที่จะสนับสนุน

ใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                        

ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน เพื่อกําหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ใหขอเสนอแนะมาตรการปองกัน และวิธีบริหารความเส่ียงขององคกรใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได และกํากับดูแล ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ โดยมีรายนามกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและการเขารวมประชุมดังนี้

 ในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้

 1. พิจารณาแผนบริหารความเส่ียงประจําปที่คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดทําการประเมินความเส่ียง 

และจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงพรอมทั้งกําหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกําหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 

ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

 2. ติดตามและทบทวนการดาํเนนิงานตามแผนการบรหิารจัดการความเสีย่งภายใตนโยบายและกรอบการบริหาร 

ความเสี่ยงที่กําหนดไวเพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

และรายงานการบริหารความเสี่ยงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการกํากับดูแล ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางใกลชิด 

และทบทวนประเด็นความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ อันจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและบรรลุ

เปาหมายตามแผนธุรกิจที่กําหนดไว ตลอดจนเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับองคกรไดอยางยั่งยืน

 (นายปรีชา  บุณยกิดา)
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายปรีชา  บุณยกิดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

2. นางธิติญา  พงศพันธุวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

3. นางพิสมัย  ลิขิตอํานวย 4/4

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดรับการ

แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และเปนกรรมการ

ที่เปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเขารวมประชุมในรอบป 2561 ดังนี้

 ในรอบป 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ           

ที่ระบุไวในนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการพิจารณาเรื่องสําคัญ ดังนี้

 1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และการ            

สรรหากรรมการทานใหมจํานวน 2 ทาน เพ่ือรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และเพื่อใหการพิจารณาในเร่ืองตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท มีความครบถวน

หลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยบริษัทฯ 

ไดเปดโอกาสให  ผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา  กอนวันประชุม  

ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อมายังบริษัทฯ

 2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิง

กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 3. พิจารณาคัดเลือกผูบริหารระดับสูง และกําหนดคาตอบแทนตามที่ฝายจัดการนําเสนอ เพื่อรองรับการขยายงาน

ของบริษัทฯ และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 4. กาํหนดแนวทางและประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอย ตลอดจนผูบรหิารระดบัสงู 

โดยนําแนวทางจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับโครงสรางของคณะกรรมการและเสนอตอที่ป

ระชมุคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนมุตั ิเพือ่ใชในการประเมินผลประจาํปของกรรมการ กรรมการชดุยอย และผูบรหิารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา 

โดยปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรงใส เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง
การเขารวมประชุม/

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

นายสุรชัย  ชมภูไพสร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4/4

นายปรีชา  บุณยกิดา กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

4/4

นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์ 4/4

 (นายสุรชัย  ชมภูไพสร)
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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ความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายภาพรวม  

 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุงเนนการดําเนนิธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

โดยบริษัทฯไดตระหนกัถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนัน้บริษัทฯ  

จงึมกีารกาํหนดนโยบายเกีย่วกบัความรับผดิชอบตอสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) การตอตานคอรรปัชัน่ 

(Anti - Corruption) รวมถงึโครงการ Whistle Blower ซึง่กาํหนดหลกัการ 8 ขอ ไดแก การประกอบธรุกจิดวยความเปนธรรม 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบรโิภค 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนนิ

งานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย ทั้งน้ีการกําหนดนโยบายดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อใหการ

ดาํเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ เปนไปตามหลักการแนวทางความรบัผดิชอบตอสงัคมของกจิการทีก่าํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

("ตลาดหลักทรัพยฯ")

การดําเนนิงานและการจัดทํารายงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใชแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เปนมาตรฐานในการพฒันาแนวทางปฏิบตัแิละการรายงาน เนือ่งจากมมีาตรฐาน เปนทีย่อมรับอยางกวางขวาง และครอบคลมุ

ทุกประเด็น ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนนิกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมไดครอบคลุมและจุดเริ่มตน

ที่จะพัฒนาสูรายงานในระดับสากลตอไป

 1.  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

  1.1  บรษิทัฯ มุงมัน่ประกอบธรุกิจดวยความซ่ือสตัย สุจริต และดาํเนนิงานธุรกิจอยางมีความรบัผดิชอบตอสังคม 

ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุงม่ันทําความดีตอบุคคล กลุมชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม และประกอบธุรกิจโดยมี

ระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง 

ดวยขอมลูทีเ่พยีงพอและมหีลกัฐานสามารถอางองิไดรวมทัง้ถอืปฏบิตัติามขอกฎหมายและขอกําหนดทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั

  1.2  ดานการปฏบิตัติอคูคา บรษิทัฯ จะปฏบิตัติอคูคาอยางเปนธรรม ไมเรียกรองหรอืรับผลประโยชนใดๆ

 ที่ไมชอบธรรมจากคูคา และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไมได ใหรีบแจงคูคาใหทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข

  1.3  ดานการปฏบิตัติอคูแขงทางการคา บรษิทัฯ จะปฏบิตัติอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกตกิาของ

การแขงขันที่ดี และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริต

  โดยบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนกังาน                     

ใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

 2.  การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

  กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัท จะตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด ดังตอไปนี้

  2.1  ไมเรียกรับและจายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนไดเขาไปติดตองาน รวมถึงหนวยงานราชการ 

เพื่อใหไดมาซื่งประโยชนในทางมิชอบ

  2.2  ละเวนการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกคา หรือคูคาที่มีมูลคาสูงเกิน

ความจําเปน หากมีความจําเปนตองรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมูลคาเกินกวาที่กําหนดไวในจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของ บริษัทฯ ใหพนกังานรายงานใหบริษัทฯ รับทราบและนําสงบริษัทฯ ตอไป

  2.3  จัดใหมีระบบควบคุมภายในปองกันมิใหมีการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีระเบียบขอบังคับของ

บริษัทฯ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูมีอํานาจในการอนุมัติจายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบตองเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯ โดยตองมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน

  2.4  พนกังานตองไมละเลยหรอืเพกิเฉย หากพบเหน็การกระทําทีท่าํทจุรติคอรรปัชัน่ หรอืสอไปในทางทจุริต

คอรรัปชั่นที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดใหมีการอบรมแกพนักงาน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ และสงเสรมิใหพนักงานมีความซือ่สตัย สจุริต และรบัผดิชอบในการปฏบัิตติามหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการตอตานการทจุรติ การคอรัปชัน่ทกุรปูแบบ ทัง้ในระดบัองคกรและระดบัชาต ิโดยกาํหนดเปน

นโยบายที่ชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่เขมแข็งเพื่อปองกันการทุจริตคอรัปชั่น รวมไปถึงจัดใหมีชองทางในการ

แจงเรื่องราวรองเรียนที่เขาถึงไดงายผานเว็บไซดของบริษัทฯ ยิ่งไปกวานัน้คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ 

เขารวมโครงการแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ โดยมอบหมายใหฝายจดัการของบริษัทฯ ศึกษาราย

ละเอียดของโครงการและนาํไปสูการดําเนนิการใหสมัฤทธผิล ทัง้น้ีในป 2561 ฝายจดัการอยูระหวางการศกึษารายละเอียดของโครงการฯ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการยังไดจัดใหมีแนวทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

(Whistle Blower) หรือการกระทําผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร 

รวมถงึความบกพรองของระบบควบคมุภายใน ทัง้จากพนกังานและผูมีสวนไดเสียอืน่ รวมทัง้มีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส 

โดยการกาํหนดแนวทางการแจงเบาะแสและขอรองเรยีนใหสามารถแจงขอมลูดงักลาวถงึระดบัผูบริหารและคณะกรรมการบรษิทั 

ซึ่งผูที่พบเห็นการฝาฝนกฎหมายหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามขอสงสัยหรือขอรองเรียนไปยังผูบังคับบัญชา 

สํานักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการผู จัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการตรวจสอบ 

ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ กําหนดมาตรการคุมครอง นโยบายเก็บขอมูลขอรองเรียนเปนความลับ 

และการจาํกดักลุมผูรบัทราบขอมลูและเปดเผยเฉพาะผูท่ีเกีย่วของเทาน้ัน เพือ่สรางความมัน่ใจและความรูสกึปลอดภยัใหแกผูรองเรียน 

ซึง่บคุคลผูแจงเบาะแสหรอืขอรองเรยีนสามารถเลอืกเปดเผยตวัหรอืเลอืกไมประสงคออกนาม และเมือ่เหน็เปนการสมควร  บริษัทฯ 

อาจกาํหนดมาตรการคุมครองพิเศษหากอาจเกดิกรณทีีม่แีนวโนมและสามารถคาดหมายไดวาอาจเกดิความเดอืดรอนหรอืไมปลอดภัย 

และผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจะไดรับการบรรเทาความเสียหายและหรือคาชดเชยที่เหมาะสมและเปนธรรมจากบริษัทฯ 

หรือบุคคลผูกอความเสียหายภายใตกลไกการบริหารงานและหลักเกณฑทางกฎหมาย

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ ตระหนกัดีวากิจการตองเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนซึ่งนับเปนรากฐาน

ของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม

  ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

และความเสมอภาค โดยไมคํานงึถงึความแตกตางในเรือ่งเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเชือ่ทางการเมอืง หรือความเชื่อในทางอื่นใด 

ชาตพินัธุหรอืพืน้เพทางสงัคม ทรพัยสนิ กาํเนดิ หรอืสถานะ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมีแนวทางที่จะสงเสริมและเปดโอกาสใหพนกังาน 

ในการแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแตละบุคคล

  ในปทีผ่านมาบริษัทฯ ไมมีการกดีกนั หรอืไมใหสทิธพิเิศษ หรอืเลอืกปฏบิตัแิกผูหนึง่ผูใด เนือ่งจากความแตกตาง

ทางดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อายุ ภาษา สถาบันการศึกษา รวมทั้งไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 4.  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

  บรษิทัฯ เชือ่วาทรพัยากรบคุคลเปนปจจยัทีสํ่าคญัทีส่ดุในการดาํเนนิธรุกิจเพ่ือการสรางมลูคาและผลตอบแทน

ใหแกกิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของบริษัทฯ จําเปนตองใชความรู ความสามารถ รวมท้ังความทุมเท

ทั้งแรงกายและแรงใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอพนกังานบริษัท โดยผูบริหารจะตองปฏิบัติตอพนักงาน

อยางยุติธรรม บริหารงานโดยความไมลําเอียง สนับสนนุในการสรางศักยภาพในความกาวหนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานของพนกังาน รวมทั้งสงเสริมใหพนกังานมีความเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนกังานตองพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหแก

พนกังานอยางเหมาะสม และปฏิบัติตอพนกังานดวยความสุจริตใจดวยการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางมีเหตุผล

 ในปที่ผานมา บริษัทฯ สนับสนนุสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนกังานทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง 

อาทิ การจัดอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทั้งในสวนของความรูเฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรูพื้นฐานในการ

ทํางานทั่วไป เชน การอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนตน  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนกังาน 

อาท ิจดัเล้ียงอาหาร 3 มือ้ จดับรกิารรถรบัสงพนักงาน จดัใหมสีวัสดกิารกองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุประกันสงัคม ประกันชวีติ

และประกันสุขภาพแบบกลุมสําหรับพนกังานที่มีอายุงาน 1 ปขึ้นไป วันหยุดพักผอนประจําป  กิจกรรมเลี้ยงสังสรรคประจําป 

เปนตน เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคีในองคกร 
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 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

ของพนกังานแตละคน ซึ่งมีการประเมินผลการทํางานทุกไตรมาสแบบ 360 องศาโดยหัวหนางาน และผูที่ตองปฏิบัติงาน

รวมกันกับผูถูกประเมินรวม 3 ราย ซึ่งกอใหเกิดความเปนธรรมลดความลําเอียงลงได

 และจดัใหมีการดแูลใหเกิดสภาพแวดลอม และบรรยากาศทีด่ใีนการทํางาน เพ่ือสขุอนามยัและความปลอดภยัตอชวิีต

และทรัพยสนิของพนกังาน เชน จดัใหมีพืน้ทีส่บูบหุรีเ่ฉพาะ จดัใหมพีืน้ทีผ่อนคลายระหวางวนั ณ บรเิวณหองอาหารของบริษัทฯ 

เปนตน

 5.  ความรับผิดชอบตอผูบรโิภค

  5.1  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

และไมเปดเผยขอมลูของลกูคาทีต่นไดลวงรูมาเนือ่งจากการดําเนนิธรุกจิ อนัเปนขอมลูทีต่ามปกตวิสิยัจะพงึสงวนไวไมเปดเผย

เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ตามกฎหมาย

  5.2  บริษัทฯ เปดใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเก่ียวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการ 

รวมถึงเปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวนตอผูบรโิภค

  5.3  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตาง ๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตาม

ขอตกลงหรือเงื่อนไขไมไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบเพื่อหาทางออกรวมกัน

  บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสงมอบสินคาหรือคอนเทนตที่ดีใหแกลูกคา ซึ่งจะถูกสงตอไปยังผูบรโิภคคนสุดทาย

ทีร่บัชมตามครวัเรอืนตางๆ   จงึใหความสาํคญัในกระบวนการผลติทกุขัน้ตอนเพ่ือใหไดสนิคาทีม่คีณุภาพ ทัง้สาระ ความบนัเทงิ 

โดยใหความสําคญักับความถูกตองของขอมลู และหากบริษทัฯ ไดรบัการแนะนาํ รองเรียนจากลกูคา กจ็ะเรงดําเนนิการแกไขปญหาทนั

 6.  การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอม

 บริษทัฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอมตอการดาํรงชีวิตของมนุษย ในขณะทีสั่งคมปจจุบันเริม่ตระหนกัถึงความสาํคัญ

กบัการรักษาสิง่แวดลอมอยางจรงิจงั

 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิกิจการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

ไมใหการดําเนนิกจิการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในบรเิวณชมุชนใกลเคียงหรอืใหเกดิผลกระทบนอยทีส่ดุ บรษัิทฯ มีความมุงมัน่ทีจ่ะ

ควบคุมมลพษิทัง้ทางน้ําและทางอากาศ โดยการควบคมุปรมิาณการปลอยนํา้เสียออกจากอาคารและปริมาณ ไอเสียจากทอไอเสยี นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ 

ยงัสงเสรมิใหมีการคดัแยกขยะและสงเสรมิใหมกีารนาํกลบัมาใชประโยชน เพือ่ลดปรมิาณขยะที

 บริษทัฯ จดัโครงการรณรงคใหพนกังานและผูบรหิารรวมกนัประหยัดพลงังานและเปนสวนหนึง่ในการรักษาสิง่แวดลอม 

อาทิ การขึ้นลงบันไดแทนการใชลิฟท  การปดไฟ เครื่องปรับอากาศ ในชวงพักกลางวันหรือในระหวางที่ไมไดใชงานเกิน 1 

ชั่วโมง การปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกใชงานคร่ึงช่ัวโมง ลดการใชกระดาษโดยใชสื่ออิเลคทรอนคิสแทน การรณรงคไม

ติดเครื่องยนตทิ้งไวขณะจอดรถ เปนตน 
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 7.  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบ

ตอสังคม รวมถึงใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนนุ และอาสาทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม เพื่อสงเสริม

ใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟนฟูสังคมและวัฒนธรรม

 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางใหพนกังานของบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชนตอสังคมในทุก ๆ ป 

โดยมวีตัถุประสงคหลกัทีจ่ะใหพนกังานทกุคนมจีติสาํนกึตอการพฒันาสังคม นอกจากนี ้การจดักิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน

ตอสังคมดังกลาว ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนกังานในบริษัทฯ อีกดวย ตัวอยางของกิจกรรมเพื่อประโยชน

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน

 โครงการผลิตภาพยนตรสารคดี “My King – ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” 

 ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดทําสารคดีชุด “My King: ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร” และ

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลงพิมพ

บนปกดีวีดีสารคดี โดยมีจุดประสงคเพ่ือเผยแพรพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ซึง่ทางบรษัิทฯไดมอบภาพยนตรสารคดีดังกลาวใหกับกองราชเลขานกุาร

ในพระองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ เพื่อนําไปใชในการเผยแพรตอไป
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 โครงการเสื้อโปโล “คิดถึงพอ”

 เนื่องจากปพุทธศักราช 2559 เปนปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต 

บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ “เสื้อคิดถึงพอ” ขึ้นในรูปแบบเสื้อโปโลและคอวี ซึ่งมีสีดําและขาว เพื่อเปนการนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรายไดหลังหักคาใชจาย มอบใหศิริราชมูลนธิิ 

สมทบกองทนุการรกัษาผูปวยดอยโอกาสถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว รชักาลที ่9 และเมือ่ภายหลงั

จากเสร็จสิ้นโครงการ ในการนี้ผูบริหารของบริษัทฯ โดยคุณจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์ ไดมอบเงินและผลิตภัณฑมูลคารวมกวา 

9,999,999 บาท ใหแกศิริราชมูลนิ เพื่อรวมสมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ หองประชุมศิริราชมูลนธิิ             

ชั้น 2 ตึกมหิดลบําเพ็ญ

 โครงการเสื้อ “อธิษฐานจันทรา”

 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสนับสนนุ และรวมพัฒนาประชากรของประเทศ จึงไดริเริ่มโครงการ “อธิษฐานจันทรา” 

หรอื “Talk to the Moon” รวมกบัมลูนธิศิภุนมิติแหงประเทศไทย ในการจัดหาทนุสวนหนึง่จากการจดัทําเสือ้ “อธษิฐานจนัทรา” 

ออกจําหนาย โดยผลิตออกเปนเสื้อยืดคอกลม จํานวน 2 สี คือสีมวงและชมพู โดยการเชื่อมโยงกับความเชื่อสมัยเด็ก 

ที่วาหากหวังสิ่งใดใหขอพรจากดวงจันทร ซึ่งเปรียบเสมือนความฝน และความหวังของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่ดอยโอกาส

ทางสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีศิลปนมากมาย ที่เขารวมโครงการไดรวมทํากิจกรรมตางๆเพื่อระดมทุน และ

นํารายไดสวนหน่ึงจากโครงการบริจาคใหกับมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย เพ่ือนําไปกระจายใชประโยชนเพื่อสรางโอกาส 

สานความฝน และทําใหคําอธิษฐานของเด็กๆ ไดเปนจริงตอไป
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 8.  การมนีวตักรรมและเผยแพรนวตักรรมซึง่ไดจากการดําเนินงานทีม่คีวามรับผดิชอบตอสังคม สิง่แวดลอม 

และผูมีสวนไดเสีย

 บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานในองคกร และในระดับความรวมมือระหวาง

องคกรซึง่หมายถงึการทาํสิง่ตางๆ ดวยวธิใีหมๆ  และยงัอาจหมายถึงการเปลีย่นแปลงทางความคิด การผลติ เพือ่เพิม่มลูคา 

เปาหมายของนวตักรรมคอืการเปล่ียนแปลงในเชงิบวก เพือ่ทาํใหสิง่ตาง ๆ เกดิเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ กอผลติผลท่ีเพิม่ขึน้ 

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด

 การเผยแพรนวัตกรรมถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพรใหกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

รับทราบทั้งทางตรงและทางออม โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลขาวสารของบริษัทฯ 

เขาถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ ไดอยางทั่วถึง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะชวยใหการดําเนนิ 

งานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการอนุมัติ และดําเนนิการของผูปฏิบัติ 

งาน และผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลอ 

อกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  โดยบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือ่ทาํหนาทีส่อบทานใหบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธภิาพ ตลอดจน 

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด 

หลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ในทุกป ฝายจัดการของบริษัทฯ จะนําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสํานกังาน กลต. ตาม 

แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) มาใชในการประเมนิ และนําเสนอ 

ตอทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาอนมุตัโิดยจะมกีารซกัถามขอมลูจากหนวยงานตรวจสอบภายใน และนาํเสนอ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ไดมีการพิจารณาแบบ 

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจําป 2561 ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

แลว และมีการซักถามขอมูลเพิ่มเติมจากฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ ทั้ง 5 องคประกอบ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 1)  การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

              คณะกรรมการและผูบรหิารของบริษทัฯ ใหความสาํคญัโดยไดระบใุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี (Corporate

Governance) และนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of Conduct) โดยมีการติดบอรด 

ประชาสัมพันธใหพนกังานรับทราบ นอกจากนี้ ในสัญญาการจางแรงงานของพนกังานแตละคน มีสัญญารักษาความลับ 

ซึง่พนกังานตองปฏบิตัติามและลงนามรบัทราบ  และใหความสาํคัญตอความซือ่ตรงโดยไดระบใุนนโยบายเกีย่วกับจรรยาบรรณ 

และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of Conduct) นโยบายการเขาทํารายการระหวางกัน และนโยบายตอตานการทุจริต 

คอรัปชั่น (Anti-Corruption) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการอิสระในสัดสวนรอยละ 50.00 ของ 

จํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด มีความเปนอิสระจากฝายบริหารและทําหนา 

ที่กํากับดูแล (Oversight) มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน 

ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินจิและปฏิบัติหนาที่อยางเปน 

อิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

 มีการกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนนุการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทาง 

ธรุกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมกีารควบคมุภายในอยางมปีระสทิธภิาพ เชน แบงแยกหนาทีใ่นสวนงานทีส่าํคญัซึง่ทาํให 

เกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน  

โครงสรางการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผูตรวจสอบ 

ภายใน (รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ)
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 มีการกําหนดเปาหมายการดําเนนิธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ 

พนกังาน ใหความสําคัญตอพนกังาน สงเสริมการพัฒนาพนกังาน การพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหแก 

พนกังานอยางเหมาะสม มีการคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ  มีการแบงขอบเขตหนาที่ 

ความรับผิดชอบตามลําดับบังคับบัญชารวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจํานวนพนักงาน 

ไมใหมีการสรางแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน

 2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

     คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

แผนบริหารความเสี่ยงประจําปที่คณะทํางานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวยผูบริหารทุกสายงาน ไดทําการประเมินความ 

เสีย่งซึง่ครอบคลมุทกุประเภทความเสีย่งทีอ่าจมีผลกระทบตอการดาํเนนิธรุกจิ และจดัระดบัความสาํคญัของความเสีย่งพรอม 

ทั้งกําหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกําหนดวิธีจัดการความเส่ียงนัน้ๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการติดตามและทบทวนการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวเพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปน 

ระบบและมีประสิทธิภาพ และรายงานการบริหารความเสี่ยงดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท

 3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

   บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไวครอบคลุมกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม ไดแก 

นโยบายเกีย่วกบัดานการเงนิ เชน นโยบายอาํนาจอนมุตัริายการ (Table of Authority) นโยบายการเขาทาํรายการระหวางกนั 

นโยบายการปดบัญชีและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน รวมถึงไดกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ 

อนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวในระเบียบอํานาจอนุมัติรายการ ตลอดจนมีการจัดทํานโยบายการจัดซื้อจัดจาง และจัดทํา 

คูมือการปฏิบัติงานไวอยางครบถวนซึ่งมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา โดยมีการสื่อสารนโยบายและกระบวนการ 

ปฏิบัติงานใหแกพนกังานไดรับทราบ รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาพนกังานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ 

ของพนกังานใหสามารถรองรับการทํางานตามแผนและนโยบายที่กําหนดขึ้น และมีการสอบทานการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

อยางสมํ่าเสมอทุกไตรมาส

 4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)

    บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นๆ 

และระบบการสื่อสารขอมูลไปยังผูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ตลอดจนมีการใชนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปเหมาะสมกับ 

ธุรกิจ ซึ่งมีการรับรองไวในรายงานผูสอบบัญชีของบริษัท

 บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการในการสื่อสารขอมูลภายในอยางเหมาะสม เชน การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประชุมผูบริหาร โดยกําหนดใหทุกหนวยงานตองจัดทํารายงานผลการ 

ดําเนนิงานใหผูบริหารรับทราบอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดชองทางในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือขอ 

รองเรียนของพนกังานภายในบริษัทฯ ผานกลองแสดงความคิดเห็น และกําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลสรุปขอเสนอแนะที่ได 

จากกลองแสดงความคิดเห็นนําเสนอผูบริหาร ซึ่งรายละเอียดของผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปน 

ความลับของบริษัทฯ เพื่อคุมครองมิใหเกิดผลกระทบตอผูแจงขอรองเรียนดังกลาว ในทํานองเดียวกันบริษัทฯ ไดจัดใหมีชอง 

ทางในการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  

และไดมอบหมายใหเลขานกุารบริษัท ทําหนาที่สื่อสารขอมูลและรับเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอีกดวย  

โดยสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) ไดที่เมนู Contact us 

ในเว็บไซดของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยการไมเปด 

เผยแตจะเกบ็ขอมลูตางๆ ของผูแจงเบาะแสเปนความลับ โดยในเบือ้งตนเลขานุการบรษิทัจะทําการรวบรวมสรุปเรือ่งดงักลาว 

แลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจนหาขอเท็จจริง หากพบวาเปนขอมูลที่กระทบตอบริษัทฯ จะตอง 

นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป
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  5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

    บรษัิทกาํหนดใหมีระบบการตดิตามอยางสมํา่เสมอ เพือ่แกไขขอบกพรองทีต่รวจพบใหเหมาะสมและทนัตอเวลา 

รวมถึงกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุก 

ไตรมาส โดยจัดใหมีผูตรวจสอบภายในทั้งจากภายในบริษัทฯ และวาจางจากภายนอกตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตาม 

คูมือการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้หากผูตรวจสอบภายในพบจุดบกพรองหรือจุดออนดานระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ จะรายงานสิ่งที่ตรวจพบใหคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร รวมถึง 

ผูบริหารฝายงานที่มีการคนพบจุดบกพรองใหรับทราบ และติดตามใหมีการปรับปรุงโดยเร็ว การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 

ภายในของบริษัทฯ มีความเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝายบริหารและฝายงานตางๆ ในบริษัท โดยฝาย 

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

 นอกจากนี้บริษัทฯ กําหนดวาหากเกิดเหตุการณทุจริตอยางรายแรงหรือฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทําที่ผิดปกติอื่น 

ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ผูบริหารตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

โดยเร็ว เพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขที่เหมาะสม 

 ทั้งนี้ ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ 

และเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด 

หลักทรัพย โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนนิการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบ 

ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการที่ 

กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทฯ มีการ 

ควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี 

และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร

หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก  คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด                    

เปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว โดยมีนายอภินนัทน  ศรีปราโมช เปนหัวหนาทีมงาน 

ตรวจสอบ และจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งใหนางอุมาพร ภูเวียงแกว เปนผูจัดกา 

รฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกับผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก 

ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ ในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกระบวนการและระบบการควบคุมภายใน รวมถึง  

ใหคําแนะนําการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของระบบงานตางๆ ใหเปนปจจุบัน  ทั้งนี้เมื่อการตรวจสอบตามแผนการตรวจ 

สอบภายในเสร็จสิ้น ผูตรวจสอบภายในจะแจงผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอฝายบริหารที่เกี่ยวของ และรายงานตรง 

ตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส โดยรายงานดังกลาวจะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

ทุกไตรมาสเชนกัน นอกจากนี้เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ หากพบวามีขอเสนอแนะ 

บางประเด็นที่มีความสําคัญควรที่จะแกไขติดตามโดยเร็ว ก็จะใหผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบติดตามการดําเนนิการแกไข 

นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจําปดวย และรายงานผลการติดตามการดําเนนิการแกไขนัน้โดยตรงตอคณะ 

กรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบตอไปบริษัทฯ

 นอกจากนี้ มีนางสาววริศรนลิน สุภาสนนัท เลขานกุารบริษัท ทําหนาที่รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท 

ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบขอบังคับบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ อาทิ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 เปนตน ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารในเรื่องที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ ติดตามใหคณะกรรมการ 

ผูบริหารและพนกังานปฏิบัติอยางถูกตอง รวมถึงติดตามกฎเกณฑใหมๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท และวาจาง บริษัท กุดั่น แอนด 

พารทเนอร จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
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รายละเอียดผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

หัวหนาทีมงานตรวจสอบ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก 

 นายอภินนัทน   ศรีปราโมช

 การศึกษา / หลักสูตรอบรม   : -  หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

       - ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

         มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       - ผูสอบบัญชีรับอนญุาต(CPA) ทะเบียนเลขที่ 5092

       - หลักสูตรการตรวจสอบภายใน 

         สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

 สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%)  : 0 หุน,  0.00 %

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

 นางอุมาพร  ภูเวียงแกว

 การศึกษา / หลักสูตรอบรม   : - ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

         มหาวิทยาลัยรามคําแหง

       - การบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ

         สภาวิชาชีพบัญชี

       - Audit  Program  Development

         สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

       - Board Risk Oversight Roles and Responsibility

         ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (%)   : 0 หุน,  0.00 %

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  : ไมมี

เลขานกุารบริษัทซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2561 หัวขอ เลขานกุารบริษัท
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รายการระหวางกัน

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

 กลุมบริษัทมีนโยบายการทํารายการระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ทั้งในปจจุบันและในอนาคตตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไป 

ตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arms’ length) ของบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดย 

คณะกรรมการบริษทัไดพจิารณาอนมัุต ิ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยงทางผลประโยชนและมีความเห็น 

วาการทาํรายการดงักลาวมคีวามสมเหตสุมผล และไดคํานงึถงึประโยชนสงูสดุของบริษทัเปนสําคญั โดยรายการระหวางบรษัิท 

และบรษัิทยอยกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผล ประโยชนและรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตปุระกอบ 

งบการเงินขอที่ 6 และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) โดยสรุปรายการที่มีนัยสําคัญในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผานการใหความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2561 ไดดังนี้
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ชื่อผูเกี่ยวของ
ความสัมพ

ันธ

รวมรายไดจากการขาย

ลักษณ
ะรายการ

มูลคารายการ/

ยอดคงคาง 

สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561

(ลานบาท) 

ความจําเปนและความเหมาะสม

ของรายการระหวางกัน /

ความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ

1. รายไดจากการขาย

บริษัท เจเคเอ็น เบเน จํากัด
0.08

0.08

รวม  คาใชจาย
12.32

2. คาใชจาย

บริษัท เจเคเอ็น แลนดมารค จํากัด
12.15

0.17

นายจักรพงษ และนางสาวพิมพอุมา 

จักราจุฑ
าธิบดิ์ ซึ่งเปนผูถือหุน กรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามและผูบริหารของบริษัทฯ 

เปนผูถือหุนรายใหญ
และเปนกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามในกิจการดังกลาว

มีการจําหนายสินคาประเภท DVD / Blu-ray Box Sets 

ในราคาที่เปนไปตามนโยบายการขายสินคาใหคูคาทั่วไป 

จึงเห็นวาการทํารายการ มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

เชาพื้นที่เพื่อใชเปนสถานประกอบการของบริษัทฯ

สัญ
ญ

าเชามี อาย ุ3 ป 

โดยอตัราคาเชาเมือ่เทียบกบับริเวณ
ใกลเคยีงแลว

มคีวาม สมเหตุสมผล ทั้งในดาน

ขนาดพื้นที่ ภาพลักษณ
 และความสะดวกในทําเลที่ตั้ง

เชาพื้นที่เพื่อใชเปนสถานประกอบการของบริษัทฯ

สัญ
ญ

าเชามี อาย ุ3 ป 

โดยอตัราคาเชาเมือ่เทียบกบับริเวณ
ใกลเคยีงแลว

มคีวาม สมเหตุสมผล ทั้งในดาน

ขนาดพื้นที่ ภาพลักษณ
 และความสะดวกในทําเลที่ตั้ง

รายไดจากการขาย

คาเชาพื้นที่สํานกังานและ

คาใชจายสวนกลาง

คาเชาพื้นที่โกดังสินคา

นายจักรพงษ และนางสาวพิมพอุมา 

จักราจุฑ
าธิบดิ์ ซึ่งเปนผูถือหุน กรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามและผูบริหารของบริษัทฯ 

เปนผูถือหุนรายใหญ
และเปนกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามในกิจการดังกลาว
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มาตรการการทํารายการระหวางกัน 

 กรณทีี่มีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ 

ขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนใน การเขาทํารายการ 

และความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนนิธุรกิจปกติใน 

อุตสาหกรรม และ/หรือมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือมีราคาหรือเงื่อนไขของการทํารายการ 

ดังกลาว ในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงใหเห็นไดวาการทํารายการดังกลาวนัน้ มีการกําหนด 

ราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเปนธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญใน การพิจารณารายการ 

ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ 

ระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถือหุนแลว 

แตกรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการระหวางกัน ที่สําคัญ ดังนี้

 

 1. รายการใหบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ โดยการกําหนดราคาและเงื่อนไขทาง 

การคาตางๆ จะตองมีหลักเกณฑในการกําหนดราคาและเงื่อนไขใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคาทุกราย ทั้งที่เกี่ยวของ 

กันและไมเกี่ยวของกันกับบริษัท (Arm’s length basis)

 2. รายการซื้อผลิตภัณฑหรือรับบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคา 

และเงื่อนไขทางการคาตาง ๆ ระหวางบริษัทกับคูคานัน้ จะตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับที่คูคานัน้ไดมีการกําหนดใหกับ 

บุคคลอื่นๆ ที่ไมใชบริษัทรวมทั้งการเขาทํารายการดังกลาว จะตองไมทําใหบริษัทเสียประโยชน

 3. รายการเกี่ยวกับการกูยืมเงิน: เปนรายการที่อาจจะเกิดขึ้นเปนครั้งคราวตามความจําเปนและเหมาะสม เชน เพื่อ 

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการทํารายการดังกลาวคณะกรรมการ คณะกรรม 

การตรวจสอบ และ/หรือ ผูถือหุน จะเปนผูประเมินและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลสําหรับ การเขาทํารายการดังกลาว

 

 สําหรับการอนุมัติการทํารายการระหวางกันนัน้ ผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํา 

รายการจะไมมีสทิธอิอกเสยีงในการอนมุตักิารทาํรายการระหวางกนัดงักลาว ทัง้นี ้ เพือ่ใหมัน่ใจวา การเขาทาํรายการดงักลาว 

จะไมเปนการโยกยาย หรอืถายเทผลประโยชนระหวางบรษิทั หรอืผูถอืหุนของบรษิทัฯ แตเปนการทาํรายการทีบ่รษิทัฯ ไดคาํนงึ 

ถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับ 

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1)

ภายหลงัจากการเขาเปนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ แลว บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ขัน้ตอนของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและตลาดหลักทรพัยฯ ในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการทาํรายการระหวางกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินภายใตกฎเกณฑที่เกี่ยวของของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด

แนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย อาจมกีารเขาทาํรายการระหวางกันกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต  

โดยหากเปนรายการธุรกิจปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิ ซึง่มเีงือ่นไขทางการคาโดยทัว่ไปกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง 

ทางผลประโยชน โดยเฉพาะในกลุมบริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) เชน การซื้อลิขสิทธิ์ 

จางพากษ แปล การเชาสตูดิโอ และการเรียกเก็บคาบริการระหวางกัน เปนตน บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการ 

ระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนนิการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคา  

ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลวตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัดพรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไข 

รายการตางๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน

 ทั้งนี้ ในกรณทีี่มีการเขาทํารายการใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกตางจากเดิม  ฝายตรวจ 

สอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึงความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการ 

สนับสนนุธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป และรายการระหวางกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดําเนนิการตามมาตรการ 

และขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่ระบุไวขางตน กอนการทํารายการ
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ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

ภาพรวมผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

วิเคราะหการดําเนนิงานและฐานะทางการเงิน

  ป 2559 ป 2560 และ ป 2561 บริษัทฯ มีผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงินโดยสรุปไดดังนี้

 รายไดรวม

 สําหรับป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมเทากับ 1,155.58 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 309.21 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.53 ทั้งนี้รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในแตละธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียกับรายไดประเภทเดียวกันของป 2560 ดังนี้ (1) รายไดคาสิทธิจากธุรกิจใหบริการ 

และจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต เติบโตเทากับรอยละ 47.91 (2) รายไดจากการใหบริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเทากับ 

รอยละ 18.71 และ (3) รายไดจากการขายจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ ลดลงเทากับรอยละ 51.67

 สําหรับป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมเทากับ 1,422.61 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2560 เทากับ 267.03 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.11 ทั้งนี้รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในแตละธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียกับรายไดประเภทเดียวกันของป 2560 ดังนี้ (1) รายไดคาสิทธิจากธุรกิจใหบริการ 

และจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต เติบโตเทากับรอยละ 23.07 (2) รายไดจากการใหบริการจากธุรกิจบริการโฆษณา ลดลงเทากับ 

รอยละ 22.33 และ (3) รายไดจากการขายจากธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑ เติบโตเทากับรอยละ 95.65

ประเภทรายได 2559

ลานบาท รอยละ

2560

ลานบาท รอยละ

2561

ลานบาท รอยละ

งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดรวม 841.70 99.45 1,153.76 99.84 1,404.24 98.71

4.67 0.55 1.82 0.16 18.37 1.29

846.37 100.00 1,155.58 100.00 1,422.61 100.00

110.97 13.11 164.56 14.24 189.52 13.32

557.82 65.91 830.17 71.84 1,068.37 75.10

รายไดอื่น

รายไดรวม

คาใชจายอื่น

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

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

446.85 52.80 665.61 57.60 878.85 61.78ตนทุน

คาใชจายรวม

164.09 19.39 187.67 16.24 227.68 16.00กําไรสุทธิ

0.41 0.45 0.42กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

288.55 34.09 325.41 28.16 354.24 24.90
กําไรกอนหักคาใชจายทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได (EBIT)
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 กําไรสุทธิ

 สําหรับป 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 187.67 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 

23.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.37 และสําหรับป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 227.68 ลานบาท 

ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2560 เทากับ 40.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.32 แมวารายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในคอนเทนตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึง 

การจัดประชาสัมพันธคอนเทนตของบริษัทฯผานการโฆษณาตามสื่อตาง ๆ มากขึ้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธคอนเทนตให 

เปนที่รูจักมากขึ้น สงผลใหอัตราสวนรายไดรวมตอกําไรสุทธิสําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 ลดลงจากรอยละ 19.39 

เปนรอยละ 16.24 และ เปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ และสําหรับอัตราสวนคาใชจายเมื่อเทียบกับรายไดรวมสําหรับป 2560 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.11 เปนรอยละ 14.24 แตอัตราสวนคาใชจายเมื่อเทียบกับรายไดรวม 

สําหรับป 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ลดลงจากรอยละ 14.24 เปนรอยละ 13.23

 1. ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

 สําหรับป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดคาสิทธิ์ 1,070.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 346.81 

ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 47.91 โดยมาจากการซื้อเพิ่มขึ้นของลูกคากลุมประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนทั้งระบบดิจิตอล 

รวมถึงระบบเคเบิลและระบบผานดาวเทียม นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายไดสิทธิ์ในป 2560 ยังเพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนต 

เพื่อเผยแพรในชองทางวิดีโอออนดีมานดเพิ่มขึ้น ทั้งจากลูกคาผูประกอบธุรกิจวิดีโอออนดีมานด และลูกคากลุมธุรกิจสถานี 

โทรทัศน

 สําหรับป 2561 บริษัทฯ มีรายไดคาสิทธิเทากับ 1,317.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 เปนจํานวน 247.03 

ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 23.07 โดยปจจัยหลักที่สงผลใหรายไดคาสิทธิของป 2561 เพิ่มขึ้น คือ บริษัทฯไดเพิ่มชองทาง 

การจําหนายคอนเทนตสูตางประเทศ ซึ่งในอดีตบริษัทฯจําหนายคอนเทนตภายในประเทศเพียงอยางเดียว นอกจากการ 

จําหนายตางประเทศเปนปจจัยที่ทําใหรายไดคาสิทธิเพิ่มแลว อีกปจจัยที่สงผลใหรายไดคาสิทธิเพิ่มขึ้นก็คือการที่ลูกคากลุมผู 

ประกอบการสถานีโทรทัศนระบบดิจิตอลรายเดิมและรายใหมมีการซื้อคอนเทนตเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเปนการซื้อคอนเทนต 

ประเภทซีรียอินเดีย ฟลิปปนส โดยคิดเปนรอยละ 81.88 และรอยละ 9.51 จากการจําหนายคอนเทนทั้งหมด จากปจจัย 

ดังกลาวสงผลใหรายไดในธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตงวดปจจุบันเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับป 

2560

ขอมูลสรุปผลการดําเนนิงานของกลุมธุรกิจ

ประเภทรายได 2559

ลานบาท รอยละ

2560

ลานบาท รอยละ

2561

ลานบาท รอยละ

งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

1. ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต

723.90 100.00 1,070.71   100.00 1,317.74 100.00

387.05 53.47 637.38    59.53 834.39 63.32

336.85 46.53 433.33   40.47 483.35 36.68

   รายไดคาสิทธิ์

   ตนทุนคาสิทธิ์

กําไรขั้นตนธุรกิจขายสิทธิ์

2. ธุรกิจบริการโฆษณา

79.23 100.00 64.41   100.00 50.03 100.00

40.89 51.61 22.65    35.17 30.80 61.56

38.34 48.39 41.76   64.83 19.23 38.44

   รายไดจากการใหบริการ

   ตนทุนการใหบริการ

กําไรขั้นตนธุรกิจบริการโฆษณา

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ
38.56 100.00 18.64   100.00 36.47 100.00
18.91 49.04 5.58    29.94 13.66 37.46

19.65 50.96 13.06   70.06 22.81 62.54

   รายไดจากการขาย
   ตนทุนขาย

กําไรขั้นตนธุรกิจขายผลิตภัณฑ

841.69 100.00 1,153.76 100.00 1,404.24 100.00รายไดรวม
446.85 53.09 665.61 57.69 878.85 62.59ตนทุนรวม

394.84 46.91 488.15 42.31 525.39 37.41กําไรขั้นตนรวม
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 ตนทุนคาสิทธิ ประกอบดวย คาตัดจําหนาย และคาพากยและคาแปลเปนหลัก โดยสําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 

2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนคาสิทธิ์ เทากับ 387.05 ลานบาท 637.38 ลานบาท และ 834.39 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยคาสิทธิ์สําหรับป 2560 เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 250.33 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 64.68 เมื่อเทียบกับป 2559 และ 

คาสิทธิ์สําหรับป 25561 เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 197.01 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 30.91 เมื่อเทียบกับป 2560 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งการจําหนายภายในประเทศและการสง 

ออกไปยังตางประเทศสงผลใหคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น และทําใหตนทุนคาสิทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา

 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรขั้นตนจากธุรกิจขายสิทธิ์สําหรับป 2560 และ 2559 เทากับ 433.33 ลานบาท และ 

336.85 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 28.64 และสําหรับป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรขั้นตนจาก 

ธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนต เทากับ 483.35 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.54 เมื่อเทียบกับป 2560 

และอัตรากําไรขั้นตน สําหรับป 2559 ป 2560 และ 2561 เทากับรอยละ 46.53 รอยละ 40.47 และ รอยละ36.68 ตามลําดับ 

ทั้งนีก้ารลดลงของอัตรากําไรขั้นตนสวนทางกับการเติบโตของรายไดของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาตัดจําหนายของ 

คอนเทนตที่ซื้อเพิ่มในระหวางปเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

 2. ธุรกิจบริการโฆษณา

 สําหรับป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 64.41 ลานบาท ลดลงจากป 2559 

เปนจํานวน 14.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.71 การลดลงดังกลาวเปนผลตอเนื่องจากเหตุการณในชวงปลายป 2559 

(ระหวางวันที่ 19 พ.ย.2559 ถึง 21 ม.ค. 2560) และชวงเดือนตุลาคม ป 2560 จึงเปนเหตุใหลูกคาสวนใหญชะลอการ 

ซื้อโฆษณาทางชองสถานีโทรทัศน ซึ่งรวมถึงชอง JKN Dramax ประกอบกับในป 2560 บริษัทฯ มีการขายเวลาโฆษณา 

ของชองโทรทัศนอื่นนอยลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน

 สําหรับป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 50.03 ลานบาท ลดลงจากป 2560 

เปนจํานวน 14.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.33 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของงบประมาณโฆษณาที่ไดปนสวน 

มาจากทางเอเจนซี่มาใหกับทางชองของบริษัทยอยลดนอยลง 

 ตนทุนการใหบริการ ประกอบดวย คาเชาเวลาโฆษณา และคาบริการขึ้นชองดาวเทียม เปนหลัก สําหรับป 2560             

บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการเทากับ 22.65 ลานบาท ลดลงจากป 2559 เปนจํานวน 18.24 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 44.61 โดยมีกําไรขั้นตนเทากับ 41.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 เปนจํานวน 3.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

8.92 และมีอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจบริการโฆษณาสําหรับป 2560 และ 2559 เทากับรอยละ 64.83 และรอยละ 48.39 

ตามลําดับ ทั้งนีก้ารที่รายไดจากการใหบริการป 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2559 แตกําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน 

กลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางขอใบอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน จึงตองเชาเวลา 

จากบริษัทที่เกี่ยวของกันเพื่อทําธุรกิจ แตในป 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับใบอนญุาตฯ ของตนเอง สงผลใหกําไรขั้นตน 

และอัตรากําไรขั้นตนธุรกิจบริการโฆษณาในป 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559

 3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ

 สําหรับป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายเปนจํานวนเงิน18.64 ลานบาท ลดลงจากป 2559 

เปนจํานวน 19.92 ลานบาท เนื่องจากในป 2559 บริษัทฯ มีโครงการขายผลิตภัณฑหลายโครงการ เมื่อเทียบกับป 2560

 สําหรับป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายเปนจํานวนเงิน 36.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 

เปนจํานวน 17.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.65 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในป 2561 บริษัทฯ มีลูกคารายใหญเพิ่มขึ้น

 ตนทุนขายประกอบดวยตนทุนการวาจางผลิตสินคา ซึ่งในการจําหนายผลิตภัณฑ บริษัทฯ จะวาจางผูผลิตจากภาย 

นอกเพื่อผลิตสินคาใหกับบริษัทฯ ซึ่งตนทุนขายจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณผลิตภัณฑและสินคาที่บริษัทฯ ขายได 

 กําไรขั้นตนจากการขายผลิตภัณฑสําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 เทากับ 18.91 ลานบาท 5.58 ลานบาท 

และ 13.66 ลานบาท ตามลําดับ และอัตรากําไรขั้นตนสําหรับป 2559 ป 2560 และ ป 2561 เทากับ รอยละ 50.96 รอยละ 

70.06 และรอยละ 62.54 ตามลําดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตรากําไรขั้นตนจะขึ้นอยูกับราคาขายเปนหลัก โดยในป 2561 

บริษัทฯ ไมไดมีการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น และมีการสงเสริมการขายมากกวาปกอนทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง

 4. รายไดอื่น

 สําหรับป 2560 รายไดอื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวยรายไดจากดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนาย 

ทรัพยสิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดอื่น เทากับ 1.82 ลานบาท ลดลงจากป 2559 

จํานวน 2.86 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเมื่อเทียบกับป 2559
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 สําหรับป 2561 รายไดอื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบดวยรายไดจากการเปนตัวแทนการจําหนาย 

คอนเทนต ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกําไรจากเงินลงทุนระยะสั้น โดย 

สําหรับป 2561 รายไดอื่นมีจํานวนเทากับ 18.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2560 เปนจํานวนเงิน 16.54 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 903.83 โดยมีสาเหตุหลักมาป 2561 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวน 11.80 

ลานบาท มีรายไดจากการเปนตัวแทนการจําหนายเปนจํานวนเงิน 2.53 ลานบาท และมีกําไรจากเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 

1.81 ลานบาท

คาใชจาย

 คาใชจายในการขายและการบริการ

 คาใชจายในการขายและบริการสําหรับป 2560 เทากับ 32.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 16.60 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 106.89 และสําหรับป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริการเทากับ 51.71 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 เทากับ 19.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.94 ซึ่งคาใชจายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น 

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับรายไดที่เติบโตขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการประชาสัมพันธคอนเทนตของบริษัทฯ 

ผานสื่อตาง ๆ มากขึ้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธคอนเทนตใหเปนที่รูจักแกผูชมซีรีย และลูกคาทุกกลุมของบริษัทฯ ซึ่งสงผล 

ให รายไดในธุรกิจใหบริการและจําหนายคอนเทนตเพิ่มขึ้น

 

 คาใชจายในการบริหาร

 คาใชจายในการบริหารสําหรับป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 132.43 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 36.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.76 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของ (1) คาใชจายเกี่ยวกับ 

พนกังานและผูบริหาร ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการรับพนกังานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ (2) คาใชจายอื่น 

โดยคาใชจายอื่น ประกอบดวย คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร คาเชาอาคารและคาบริการสวนกลาง และคาใชจายใน 

การติดตองานตางประเทศ คาใชจายอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ในป 2560 มีคาเดินทางไปติดตอตางประเทศ เพื่อซื้อคอนเทนต 

และคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น สําหรับคาใชจายในการบริหารป 2560 ที่ลดลงประกอบดวย (1) สํารองคาภาษีและ 

เบี้ยปรับ ซึ่งลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการชําระคาใชจายดังกลาวแลวทั้งจํานวนในเดือนมิถุนายน 2560

ประเภทคาใชจายในการขายและ

การบริการ 2559

ลานบาท รอยละ

2560

ลานบาท รอยละ

2561

ลานบาท รอยละ

งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

คาใชจายในการจัดงาน (Event) 10.63 68.45 14.67 45.66 20.79 40.20

4.36 28.07 13.71 42.67 25.33 48.98

0.54 3.48 3.75 11.67 5.59 10.81

15.53 100.00 32.13   100.00 51.71 100.00

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ

อื่นๆ

รวมคาใชจายในการขายและการบริการ

ประเภทคาใชจายในการบริหาร 2559

ลานบาท รอยละ

2560

ลานบาท รอยละ

2561

ลานบาท รอยละ

งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

คาใชจายพนกังานและผูบริหาร 35.33 37.02 67.77 51.17 86.79 62.98

9.68 10.14 12.69 9.58 11.53 8.37

29.32 30.72 22.47 16.97 0.25 0.18

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

คาที่ปรึกษา

คาภาษีและเบี้ยปรับ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

19.49 20.42 29.81 22.51 39.64 28.76อื่นๆ

รวมคาใชจายในการบริหาร 95.44 100.00 132.43   100.00 137.81 100.00
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 สําหรับป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 137.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 

เทากับ 5.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.06 เนื่องจาก (1) การเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนกังานและผูบริหาร โดยเพิ่มขึ้นเทากับ 

19.02 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 28.07 ซึ่งสอดคลองกับจํานวนพนกังานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ 

(2) การเพิ่มขึ้นของคาใชในการบริหารอื่น ๆ โดยเพิ่มขึ้นเทากับ 9.83 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 32.98 ซึ่งมีสาเห 

ตุหลักมาจากในปปจจุบัน บริษัทฯ มีการจําหนายคอนเทนตในตางประเทศ สงผลใหมีคาใชจายที่เกิดจากการดําเนนิการตาง ๆ  

เพิ่มขึ้น และในขณะที่ (3) มีการลดลงของคาภาษีและเบี้ยปรับ เนื่องจากในป 2560 บริษัทฯ มีคาเบี้ยปรับภาษีจากการ 

นําสงภาษีลาชา ประมาณ 22.11 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดชําระคาใชจายดังกลาวแลวทั้งจํานวนในไตรมาสที่สองของป 2560 

โดยในปปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีคาใชจายในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้น

คาใชจายทางการเงิน

 สําหรับป 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินเทากับ 85.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 

10.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.14 เนื่องจากบริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินจากการออกหุนกูจํานวน 400.00 ลานบาท 

ที่ออกในเดือนกรกฎาคม ป 2559 และจํานวน 210.00 ลานบาท ที่ออกในเดือน มิถุนายน 2560 ประกอบกับบริษัทฯ 

มีการใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นในระหวางป 2560

 สําหรับป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินเทากับ 67.37 ลานบาท ลดลงจากป 2560 

เปนจํานวนเงิน 17.72 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 20.83 อันเปนผลมาจากการบริหารจัดการคาใชจายทางการเงิน 

อยางตอเนื่องเพื่อควบคุมคาใชจายทางการเงินอยางมีประสิทธิผลของบริษัทฯ อาทิเชน การจายชําระคืนเงินกูระยะสั้น ที่มี 

อัตราดอกเบี้ยสูง ทั้งแฟคเตอริ่ง และตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตน

ฐานะการเงิน

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย

925.49 138.76 (786.73) (85.01%)

739.98 1,117.59 337.61 51.03%

72.21 82.73 10.52 14.57%

102.90 655.21 552.31 536.74%

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อื่น

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

เงินจายลวงหนาคาซื้อสิทธิรายการ

1,184.27 1,181.01 (3.26) (0.28%)สินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ

113.69 75.90 (37.79) (33.24%)สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย 3,138.54 3,251.20 112.66 3.59%

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สิน

523.14 93.95 (429.19) (82.04%)

599.04 - (599.04) (100.00%)

173.50 198.17 24.67 14.22%

- 885.00 885.00 100.00%

สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป

หนี้สินหมุนเวียน

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป

16.48 20.02 3.54 14.02%หนี้สินไมหมุนเวียน

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

รวมสวนของผูถือหุน 1,826.38 2,054.06 227.68 7.61%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,138.54 3,251.20 112.66 3.59%
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 สินทรัพยรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 3,251.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากยอด 

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปนจํานวนเงิน 112.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

 (1) เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 786.73 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุน 

ในลิขสิทธิ์คอนเทนตเพิ่มเติมในระหวางป 2561 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจายชําระคืนเงินกูยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อเปนการบริหารจัดการคาใชจายทางการเงินของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 12.87 ลานบาท ซึ่งลงทุนใน กองทุนเปดธนชาตบริหารเงิน และ 

กองทุนเปดภัทร มันนี่โพสิทีฟ 

 (2) ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 377.61 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 51.03 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่ม 

ขึ้นของรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับลูกหนีก้ารคาที่คางชําระ 6 - 12 เดือน จํานวน 302.84 ลานบาท ทั้งนี้ ณ 

ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการชําระจากลูกคาเทากับ 115.06 ลานบาท (ขอมูล ณ 27 กุมภาพันธ 2562) แมวาลูกหนีก้ารคา ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีมูลคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูบริหารยังคงเชื่อมั่นวาจาก 

ประสบการณทางธุรกิจที่ผานมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคาไดโดยเฉพาะลูกคารายใหญ ซึ่งไมเคยมีประวัติ 

ดานการไมชําระเงิน

 (3) เงินจายลวงหนาคาซื้อสิทธิรายการเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงิน 552.31 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 536.74 

เนื่องจากมีการจายเงินจองลิขสิทธิ์คอนเทนตเพ่ิมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตที่มีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง โดยแบงเปน (1) การจายเงินลวงหนาเพื่อตออายุลิขสิทธิ์คอนเทนตเดิมเปนประมาณ 

122.20 ลานบาท (2) การจองลิขสิทธิ์คอนเทนตสําหรับสิทธิในประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 65.05 ลานบาท และ (3) 

การจองลิขสิทธิ์คอนเทนตสําหรับสิทธิตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 451.68 ลานบาท เพื่อรองรับแผนการเติบโต 

ดานการสงออกลิขสิทธิ์คอนเทนตของบริษัทฯ

 (4) ลิขสิทธิ์รายการลดลง 3.26 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 0.28 โดยในระหวางป 2561 มีการลงทุนคาลิขสิทธิ์ 

รายการเปนจํานวน 776.14 ลานบาท และมีคาตัดจําหนายเปนจํานวนเงิน 779.40 ลานบาท

 (5) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลงเปนจํานวน 37.79 ลานบาท โดยยอดคงเหลือสวนใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 เปนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่ง ณ ปจจุบันบริษัทฯ ไดลดวงเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาว 

จึงนําเงินฝากที่ปลอดภาระคํ้าประกันไปลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาท่ีใหผลตอบแทนที่ดีกวาการออมกับสถาบันการเงิน 

สงผลใหยอดคงเหลือของสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง

 หนี้สินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมเทากับ 1,197.14 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 

115.02 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 8.77 การลดลงของหนี้สินรวมเกิดจากภายหลังบริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อเปนการลดตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยยอดคงเหลือของเงินกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561ลดลงจากสิ้นปที่แลวเทากับ 429.19 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 82.04 และในระหวางป 2561 บริษัทฯ 

ไดมีการออกหุนกู 2 ครั้ง เปนจํานวนเงิน 900 ลานบาท ซึ่งมีอายุ 2 ป และมีอายุ 1 ป 11 เดือน 28 วัน 

โดยวัตถุประสงคในการออกหุนกูดังกลาวเพื่อใชในการชําระคืนหุนกูของบริษัทฯ ที่จะครบกําหนดไถถอนในระหวางป และใช 

เปนเงินทุนในการดําเนนิกิจการ

 

 สวนของผูถือหุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเทากับ 2,054.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 

จํานวน 227.68 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกําไรจากการดําเนนิงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอย
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 สภาพคลองและความพอเพียงของเงินทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 4.58 เทา และ 1.34 

เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทากับ 4.30 เทา และ 1.29 เทา ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสําคัญมา 

จากการที่บริษัทฯ จายชําระหุนกูไปในระหวางปทําใหยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนลดลง จึงทําใหอัตราสวนสภาพคลอง 

ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

เทากับ 0.58 เทา และ 0.72 เทา ตามลําดับ ซึ่งปรับตัวลดลงจากการเติบโตของยอดคงเหลือของสวนของผูถือหุนผลที่มี 

ผลกําไรจากการดําเนนิงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอย

 ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนนิงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง”
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 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งงบการ 

เงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายการบัญชี 

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ใชดุลยพินจิอยางระมัดระวัง และประมาณ การที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้ง 

มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหสามารถสะทอนฐานะการเงิน ผลการดําเนนิ 

งานและกระแสเงินสดไดอยางถูกตอง โปรงใส เปนประโยชนตอผูถือหุนและนกัลงทุนทั่วไป และไดผานการตรวจสอบจาก 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต ซึ่งใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยในการตรวจสอบ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนนุขอมูลและเอกสาร 

ตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ 

ภายใน และการกํากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอ 

ที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ และปองกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือดําเนนิการที่ผิดปกติ 

อยางมีสาระสําคัญ

 ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทั้งสิ้นเปนผูดูแล 

รับผิดชอบ การสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการ 

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยง 

ระหวางกันอยางครบถวน เพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูในรายงานจากคณะ 

กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัฯ มคีวามเพียงพอและเหมาะสมและ 

สามารถสรางความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลไดวางบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบรษิทัยอย สาํหรับ 

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือไดโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตองตาม 

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการ  

นายจักรพงษ  จักราจุฑาธิบดิ์

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

135
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบ 

แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจเคเอ็น 

โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ผลการดําเนนิงานและกระแส เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี ความรบัผดิชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรบั 

ผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอ 

กาํหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชี ในสวนทีเ่กีย่วของกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดนัน้ดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ 

บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินจิเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน  

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดย 

รวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ ขาพเจาได 

ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 

ของขาพเจา ซึง่ไดรวมความรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกบัเร่ืองเหลาน้ีดวย การปฏบัิตงิานของขาพเจาไดรวมวิธกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบ 

มาเพื่อตอบสนองตอการ ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินผลของ 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานีด้วย โดยใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ 

ขาพเจาตองบการเงินโดยรวมเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

การรับรูรายได

 รายไดของกลุมบรษิทัมจีาํนวนทีเ่ปนสาระสาํคญัตองบการเงินอยางมาก โดยมมีลูคาของการใหบรกิารและขายสาํหรบั 

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,404 ลานบาท ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนนิงานของกลุมบริษัท 

ที่ผูใชงบการเงินใหความสนใจ กลุมบริษัทมีรายไดหลายประเภทและหลายชองทาง เชน รายไดคาสิทธิ รายไดจากการให 

บริการ รายไดจากการขาย เปนตน ซึ่งมีการทําสัญญากับลูกคาเปนจํานวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาที่ทํากับลูกคามี 

ความหลากหลาย ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายไดของกลุมบริษัท ขาพเจาไดตรวจสอบ 

การรับรูรายไดของกลุมบริษัท โดยใชวิธีการตรวจสอบดังนี้

• ประเมนิและทดสอบการควบคมุภายในของกลุมบรษัิททีเ่กีย่วของกบัวงจรรายได โดยการสอบถามผูรบัผิดชอบทาํความเขาใจ 

และสุมตัวอยางรายการเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุมบริษัทออกแบบไว

• สุมตัวอยางสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาขายและบริการของ 

กลุมบริษัท และสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษัท

• สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบรกิารทีเ่กดิขึน้ในระหวางปและชวงใกลสิน้รอบระยะเวลาบัญชี และใหความ 

สําคัญในการทดสอบเปนพิเศษในการขยายขอบเขตการสุมตรวจสอบเอกสารชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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• สอบทานใบลดหนีท้ี่กลุมบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการ 

รับรูรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการขายที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป

ขอมูลอื่น

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบ 

การเงนิและรายงานของผูสอบบญัชทีีแ่สดงอยูในรายงานนัน้) ซึง่คาดวาจะถกูจดัเตรยีมใหกบัขาพเจาภายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

ของผูสอบบัญชีนี้ ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการให 

ความเชือ่มัน่ในรปูแบบใด ๆ ตอขอมูลอืน่นัน้ ความรบัผดิชอบของขาพเจาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอาน 

และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนนัน้มีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา

หรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของ 

กลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะ 

สื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนนิการแกไขที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

 ผู บริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการ 

เงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต หรือขอผิดพลาดในการจัดทํา 

งบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนนิงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยว 

กับการดําเนนิงานตอเนื่องในกรณทีี่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนนิงานตอเนื่องเวนแตผู 

บ ริหารมีความต้ังใจ ท่ีจะเลิกกลุ มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม สามารถดําเนินงานต อเนื่องอีกต อไปได  

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก 

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน 

ของผูสอบบัญชซีึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน 

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสา

ระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาด 

การณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ 

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินจิและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูประกอบ 

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนีด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน  ไมวาจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานัน้ และไดหลัก 

ฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ 

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ 

เกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม 

ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสม 

กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุมบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปด 

เผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนนิงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลัก 

ฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสง

สัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนนิงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแน 

นอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ใน 

งบการเงิน หรือหากเห็นวา การเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา 

ขึน้อยูกบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตกุารณหรอืสถานการณ 

ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนนิงานตอเนื่องได

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมิน 

วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยางเพยีงพอเกีย่วกับขอมลูทางการเงนิของกิจการ หรือของกจิกรรมทาง 

ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ 

ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ 

ความเป นอิสระและได  ส่ือสารกับผู มีหน า ท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ ทั้ งหมดตลอดจนเรื่องอื่น 

ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเ

พื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ 

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงาน 

ของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะ 

เกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณ 

ไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมผีลกระทบในทางลบมากกกวาผลประโยชนทีผู่มสีวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสือ่สารดังกลาว

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กฤษดา เลิศวนา

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4958

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2562
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งบการเงิน

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สินคาคงเหลือ

เงินใหกูแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

เงินลงทุนในบริษัทยอย

อุปกรณ

เงินจายลวงหนาคาซื้อสิทธิรายการ

สินทรัพยไมมีตัวตน - ลิขสิทธิ์รายการ

ซอฟทแวรคอมพิวเตอร

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

 125,883,856

 12,874,773

1,117,589,549

4,922,796

 - 

67,666,037

 10,141,555

1,339,078,566

 

16,283,092

 - 

 44,730,872 

 655,206,674

 1,181,011,055

 4,343,160

 949,243

 9,596,801

 1,912,120,897

 3,251,199,463

 925,486,731

 - 

739,977,492

21,245,727 

- 

 38,414,293

 12,559,699

 1,737,683,942

 78,739,238 

 - 

 22,157,075 

 102,904,400

 1,184,269,752

 797,805

 957,148

 11,032,078

 1,400,857,496

 3,138,514,438

 

 118,099,221

 12,874,773

1,065,701,417

4,922,796 

800,000 

 64,310,288

 8,485,623

 1,275,194,118

 16,283,092 

 102,999,200 

 42,147,796

 655,206,752

 1,184,617,534

 4,149,188

 837,332

 8,563,802

 2,014,804,618

 3,289,998,736

 

 921,423,601

 -

686,092,450

21,245,727

500,000

 34,335,875

 10,340,570

 1,673,938,223

 78,739,238 

 102,999,200 

 20,554,258

 102,904,400

 1,185,619,466

532,991

 913,745

 1,127,078

 1,493,390,376

 3,167,328,599

 

 

7

8

6, 9

6

10

11

12

20

                                     

หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

ภาษีเงินไดคางจาย

เงินรับลวงหนาคาสิทธิ

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนำสง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวน

 ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

รวมสินหนี้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี้สิน

 93,953,000

 132,611,448

-

3,561,535

4,469,108

 49,796,792

2,135,173

 5,596,261

292,123,317

 

 884,628,362

 

 8,163,076

 12,226,695

 905,018,133

 1,197,141,450

 523,144,624

79,604,641

599,041,940

2,085,600

 16,256,109

 64,429,337

 5,959,646

5,159,409

 1,295,681,306

 -

 

 6,720,451

 9,763,845

 16,484,296

1,312,165,602

 93,953,000

 155,330,014

-

3,561,535

 4,023,080

 60,085,292

 1,922,187

259,308

 319,134,416

 

 884,628,362

 

 8,163,076

 11,667,139

 904,458,577

 1,223,595,993

 523,144,624

 86,145,029

599,041,940

2,085,600

 16,256,109

 83,237,787

 5,733,990

515,990

 1,316,160,771

 

 -

 

 6,720,451

9,574,660

 16,295,111

1,332,455,882

13

6, 14

15

6

15

16

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 648,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท

 (2560 : หุนสามัญ 540,000,000 หุน

 มูลคาหุนละ 0.5 บาท)

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว

 หุนสามัญ 540,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

กำไรสะสม

 จัดสรรแลว-สำรองกฏหมาย

 ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

 

324,000,000

270,000,000

1,022,482,061

29,770,588

737,909,155

(6,103,761)

2,054,058,013

3,251,199,463

 

270,000,000

270,000,000

1,022,482,061

18,193,907

521,803,629

(6,103,761)

1,826,375,836

3,138,541,438

324,000,000

270,000,000

1,022,482,061

29,770,558

744,153,124

-

2,066,405,743

3,289,998,736

270,000,000

270,000,000

1,022,482,061

18,193,907

524,196,907

-

1,834,872,717

3,167,328,599

17

18

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำไรขาดทุน :

รายได

รายไดจากการขาย

รายไดจากการใหบริหาร

รายไดคาสิทธิ

รายไดอื่น

รวมรายได

คาใชจาย

ตนทุนขาย

ตนทุนการใหบริการ

ตนทุนคาสิทธิ

คาใชจายในการขายและการบริการ

คาใชจายในการบริหาร

รวมคาใชจาย

กำไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายทางการเงิน

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินได

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของ

  กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

กำไรตอหุน (บาท)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

  กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

กำไรตอหุนปรับลด

  กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

36,474,446

50,029,842

1,317,736,397

18,370,929

1,422,611,614

13,659,492

30,800,136

834,390,964

51,712,721

137,808,515

1,068,371,828

354,239,786

(67,365,321)

286,874,465

(59,192,288)

227,682,177

-

-

-

-

227,682,177

0.42

0.42

18,637,170

64,406,347

1,070,106,038

1,826,060

1,155,575,615

5,579,863

22,653,213

637,377,266

32,130,928

132,431,095

830,172,365

325,403,250

(85,094,471)

240,308,779

(52,638,553)

187,670,226

(2,846,279)

569,256

(2,277,023)

(2,277,023)

185,393,203

0.45

0.45

36,474,446

6,550,495

1,346,393,272

21,562,255

1,410,980,468

13,659,492

3,362,033

844,187,464

62,538,892

130,547,651

1,054,595,532

356,384,936

(67,365,321)

289,019,615

(57,486,589)

231,533,026

-

-

-

-

231,533,026

0.43

0.43

18,637,170

-

1,116,607,038

4,964,065

1,140,208,273

5,579,863

-

643,668,865

33,797,193

121,219,382

804,265,303

335,942,970

(85,094,471)

250,848,499

(52,728,460)

198,120,039

(2,846,279)

569,256

(2,277,023)

(2,277,023)

195,843,016

0.48

0.48

20

21

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนภาษี

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

  จากกิจกรรมดำเนินงาน

  คาเสื่อมราคา

  คาตัดจำหนาย

  โอนกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคาหลักทรัพยเพื่อคา

  กำไรจากการขายหลักทรัพยเพื่อคา

  คาตัดจำหนายคาใชจายในการออกหุนกู

  คาใชจายผลประโยชนระยะยาวพนักงาน

  คาใชจายดอกเบี้ย

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

  และหนี้สินดำเนินงาน

สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

  สินคาคงเหลือ

  ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

  สินทรัพยไมหมุนเวียน

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

  เงินรับลวงหนาคาสิทธิ

  ภาษีหัก ณ ที่จายรอนำสง

  สำรองคาเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

  จายดอกเบี้ย

  จายภาษีเงินได

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

286,874,465

7,122,135

779,633,625

(398,443)

(73,611)

(1,740,142)

13,174,900

2,462,850

52,848,110

1,139,903,889

(377,213,614)

16,322,931

(29,251,744)

1,875,746

1,435,277

51,981,481

(14,632,545)

(3,824,473)

-

436,852

787,033,800

(61,939,986)

(70,428,986)

654,665,450

240,308,779

2,750,982

616,464,489

(314,481)

-

-

12,253,083

1,811,557

67,069,872

940,344,281

(440,214,092)

(11,975,215)

25,875,135

(6,633,783)

8,109,707

(15,954,118)

64,429,337

(139,865,824)

(22,068,389)

(64,833,197)

337,213,842

(58,768,639)

(52,250,979)

226,194,224

289,019,615

6,453,966

779,633,372

(398,443)

(73,611)

(1,740,142)

13,174,900

2,092,479

52,848,110

1,141,010,246

(379,210,524)

16,322,931

(29,974,413)

1,854,947

(7,436,724)

68,916,715

(23,152,495)

(3,811,505)

-

(256,682)

784,262,496

(61,939,364)

(69,643,204)

652,679,928

2,313,499

2,313,609

616,323,056

(314,484)

-

-

12,253,083

1,622,872

67,069,872

950,116,010

(424,440,830)

(11,975,215)

27,823,812

(5,967,917)

1,609,707

(6,397,124)

41,654,220

(139,054,220)

(21,952,307)

(67,943,594)

343,472,542

(58,099,140)

(51,099,140)

233,604,763

2561 2560 2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย : บาท)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

ซื้ออุปกรณ

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตร - ลิขสิทธิ์รายการ

ซื้อซอฟทแวรคอมพิวเตอร

เงินจายลวงหนาคาซื้อสิทธิรายการลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

จายชำระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

เงินสดรับจากการออกหุนกูสุทธิ

เงินรับคาหุนสามัญเพิ่มทุน - สุทธิ

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไมใชกระแสเงินสด

  ซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซื้อ

  ซื้ออุปกรณแตยังไมไดจายชำระ

  ซื้อซอฟแวรคอมพิวเตอรแตยังไมไดจายชำระ

(820,000,000)

809,100,717

(161,737)

(13,160,179)

776,145,236)

(3,587,583)

(552,302,274)

-

62,456,146

(1,293,800,146)

(429,191,624)

(3,688,077)

272,411,522

-

(160,468,179)

(799,468,179)

925,486,731

125,883,856

5,560,000

10,975,753

187,464

-

-

-

(9,954,444)

(777,496,280)

-

79,319,416

-

(36,175,436)

(744,306,744)

113,343,018

(607,348)

202,012,500

1,085,602,576

1,400,350,746

882,238,226

43,248,505

925,486,731

9,413,399

-

-

(820,000,000)

809,100,717

(161,737)

(12,268,808)

(778,472,590)

(3,587,583)

(552,302,274)

(300,000)

62,456,146

(1,295,536,129)

(429,191,624)

(3,688,077)

272,411,522

-

(160,468,179)

(803,324,380)

921,423,601

118,099,221

5,560,000

10,218,696

187,464

-

-

-

(9,099,731)

(778,630,846)

-

79,319,416

(500,000)

(36,175,436)

(745,086,597)

113,343,018

(607,348)

202,012,500

1,085,602,576

1,400,350,746

888,868,912

32,554,689

921,423,601

9,413,399

-

-

2561 2560 2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย : บาท)
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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2560

กำไรสำหรับป

กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับป 

กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

ออกหุน
สามัญ

เพ
ิ่มทุน

โอน
ไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธัน

วาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2561

กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

โอน
ไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธัน

วาคม 2561

 200,000,000 

 - 

 - -

70,000,000-

270,000,000

270,000,000--

270,000,000

 ----

1,022,482,061-

1,022,482,061

1,022,482,061--

1,022,482,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุน
เรือน

หุนที่ออก

และชำระแลว
สวน

เกิน
มูลคาหุน

สามัญ
จัดสรรแลว

ยังไมไดจัดสรร

งบการเงิน
รวม

(หน
วย : บาท)

กำไรสะสม

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

สวนต่ำกวาทุน
 

 จากการรวมธุรกิจภายใต 
 การควบคุมเดียวกัน

รวมสวนของผูถือหุน

8,287,905

187,670,226

(2,277,023)

185,393,203-

(9,906,002)

521,803,629

521,803,629

227,682,177

(11,576,651)

737,909,155

346,316,428

187,670,226

(2,277,023)

185,393,203-

(9,906,002)

521,803,629

521,803,629

227,682,177

(11,576,651)

737,909,155

(6,103,761)-----

(6,103,761)

(6,103,761)--

(6,103,761)

548,500,572

187,670,226

(2,277,023)

185,393,203

1,092,482,061-

1,826,375,836-

1,826,375,836

227,682,177-

2,054,058,013
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดและมีภูมิลําเนาในประเทศ 

ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมูที่ 1 ตําบลทรงคนอง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บริษัทฯและบริษัทยอย (รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดําเนนิธุรกิจหลักดังนี้

1.1 ขายสิทธิภาพยนตร ซีรีส และสารคดี ทั้งไทยและตางประเทศ รวมถึงการผลิตและจัดจําหนายสินคา

 ในรูปแบบดีวีดีและบลูเรย

1.2 ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทัศน

งบการเงินนีจ้ัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)  

 (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี

 สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรม

 ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนัน้ได 

ค)  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจ

 ในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนัน้  

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบ

 การเงินรวมนี้แลว

บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

2.1

2.2

2.3

บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น นิวส จำกัด

ขายโฆษณาและผลิตรายการโทรทัศน

ขายโฆษณา

ยังไมดำเนินกิจการ

ยังไมดำเนินกิจการ

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

100

100

100

100

ของการถือหุนประเทศ

อัตรารอยละจัดตั้งขึ้นใน

ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

2561

(รอยละ)
100

100

100

100

2560

(รอยละ)
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ

จัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ

ปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง

หรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปน

การอธบิายใหชัดเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแนวปฏิบัติทางบญัชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสาํคญัตองบการเงนิเมือ่นาํมาถอืปฏบิตั ิ อยางไรกต็ามมาตรฐาน  การรายงานทางการเงนิฉบบัใหมซึง่ได

มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน       

การบัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้ 

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญา

ที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ข้ันตอนสําหรับการรับรู

รายไดท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรู รายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจ

การคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตอง

ใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณท่ีเก่ียวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละข้ันตอน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทเช่ือวามาตรฐานฉบับดังกลาว จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกลุมบริษัท

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่

มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน 

ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2560) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญากอสราง

เรื่อง รายได

เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับบริการโฆษณา

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

4.1 การรับรูรายได

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7  การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ

ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา

เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการ

คํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

และหลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือ

ทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ

มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป

ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐานกลุ

มดังกลาวมาถือปฏิบัติ

ขายสินคา

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนนัยสําคัญของความเปนเจาของ

สินคาใหกับผู ซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว

รายไดจากการใหบริการ

รายไดจากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดบริการโฆษณาแลว

รายไดจากคาสิทธิ

รายไดจากคาสิทธิรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาของขอตกลงที่เกี่ยวของ

รายไดจากคาสิทธิที่คิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนคงที่ ซึ่งผูใชสิทธิไมสามารถเรียกคืนได และผูใหสิทธิไมมีขอผูกพัน

ภายหลังการใหใชสิทธิ จะถือเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อผูใชสิทธิสามารถใชสิทธิไดตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานงึถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

รายไดแสดงไวในงบการเงินโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 

ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.3 ลูกหนีก้ารคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุ มบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ

การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา 
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4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย

 บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
กลุมบริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิด

การดอยคา กลุมบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว

ทุกสิ้นปเปนอยางนอย

คาสิทธิรายการแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

คาสิทธิรายการจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยและหนี้สินภายใตสัญญาสิทธิเมื่อระยะเวลาของสัญญาเร่ิมตน 

โดยทราบมูลคาที่แนนอนของคาสิทธิและสิทธินัน้อยูภายใตการควบคุมของกิจการแลว

กลุมบริษัทตัดจําหนายคาสิทธิรายการโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา

กลุมบริษัทไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแตจะใชวิธีการทดสอบ

การดอยคาทุกปทั้งในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยที่ก อใหเกิดเงินสด 

กลุมบริษัทจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่ เ ก่ียวของกันกับกลุ มบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่ มีอํานาจควบคุมกลุ มบริษัท 

หรือถูกกลุมบริษัทควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกลุมบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน

ของกลุมบริษัทที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนนิงานของกลุมบริษัท

4.9 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ

เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา

หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญา

เชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ

สินทรัพยที่เชา 

สัญญาเชาอาคาร และอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับ

ผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนนิงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไร

หรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.6 อุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

คาเสือ่มราคาของอปุกรณคาํนวณจากราคาทนุของสินทรพัยโดยวธิเีสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้

กลุมบริษัทบันทึกคาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนนิงาน 

อุปกรณสํานกังาน    -   5   ป

อุปกรณคอมพิวเตอร   -   5   ป

เครื่องมือ เครื่องใช    -    5   ป

เครื่องตกแตงสํานกังาน   -    5   ป

ยานพาหนะ    -    5   ป
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4.10 เงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนนิงาน

ของกลุมบริษัท รายการตาง ๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนิน

งานของแตละกิจการนัน้

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและ

หนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนนิงาน

4.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่น

ของกลุมบริษัทหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคา

ที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนัน้ ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน

4.13 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว 

และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนัน้ 

และกลุมบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนัน้ไดอยางนาเชื่อถือ 

4.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.12 ผลประโยชนพนกังาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนกังาน

กลุมบริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนกังาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนกังาน

โครงการสมทบเงิน

 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนกังานจายสะสม

และเงินที่กลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย

ของกลุมบริษัท เงินที่กลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนกังาน

กลุมบรษิทัมภีาระสําหรบัเงนิชดเชยทีต่องจายใหแกพนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ

ผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุมบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

สําหรับพนกังาน นอกจากนัน้กลุมบริษัทจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนกังาน ไดแก โครงการเงิน

รางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา

กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน

ระยะยาวอื่นของพนกังาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณติศาสตรประกันภัย

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออก

จากงานของพนกังานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนระยะยาว

อื่นของพนกังานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
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4.15 การวัดมูลคายุติธรรม

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผล

บังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวน

เทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตา

งชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนัน้

กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ

ทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอ

ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่

ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อโอนหนี้สิน

ใหผูอืน่โดยรายการดงักลาวเปนรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวางผูซือ้และผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันทีว่ดัมูลคา 

บรษิทัฯและบรษิทัยอยใชราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลองในการวดัมูลคายตุธิรรมของสนิทรพัยและหน้ีสนิ

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมี

ตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ี

มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสม

กับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคา

ยุติธรรมนัน้ใหมากที่สุด 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเ

ปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับ

ชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจํา 

5. การใชดุลยพินจิและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินจิและการประมาณ

การในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินจิและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงิน

ที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจาก

จํานวนที่ประมาณการไว  การใชดุลยพินจิและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

คาสิทธิรายการและคาตัดจําหนาย

 ในการคํานวณคาตัดจําหนายของคาสิทธิรายการ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนเชงิเศรษฐกิจของสินทรพัยดงักลาว และตองทบทวนอายกุารใหประโยชนใหมหากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของคาสิทธิรายการในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการน้ีฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินจิที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนัน้
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเงือ่นไขทางการคาและเกณฑตามทีต่กลงกนัระหวางกลุมบรษิทัและบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวของกนัเหลา

นัน้ ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

รายไดจากการขายสิทธิ

รายไดอื่น

คาบริการจาย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดจากการขาย

คาเชาจาย

 

-

-

-

-

12

 

-

-

-

1

10

  

29

3

26

-

12

  

46

3

8

1

10

  

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา

(หนวย: ลานบาท)

2561 2560

ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินมัดจำคาเชา

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)

รวมเงินมัดจำคาเชา

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 14)

บริษัทยอย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

รวมเงินรับลวงหนาคาสิทธิ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

 

-

54

54

1,627

1,627

-

234

234

-

-

 

-

600

600

846

846

-

381

381

-

-

 

1,762

54

1,816

1,627

1,627

28,271

234

28,505

10,289

10,289

 

6,316

3,788

6,916

846

846

10,836

381

11,217

18,808

18,808

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(หนวย: พันบาท)
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เงินใหกูยืมแก/เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระหวางกลุมบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

และการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

8. เงินลงทุนชั่วคราว

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนกังาน          

ที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.4 - 0.8 ตอป (2560: รอยละ 0.4 ตอป)

เงนิใหกูยมืแกกจิการทีเ่กีย่วของกันคิดดอกเบีย้ในอัตรารอยละ MOR ตอป มกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม และไมมหีลกัประกนั 

บริษัทยอย

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด

รวมเงินกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

 

500

500

 

300

300

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น

(หนวย: พันบาท)

 

-

-

 

800

800

ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น

ผลประโยชนระยะสั้น

ผลประโยชนหลังออกจากงาน

รวม

37,349

9,664

47,013

31,347

7,246

38,593

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(หนวย: พันบาท)

34,949

9,527

44,476

28,912

7,246

36,158

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

รวม

64

125,820

125,884

64

925,426

925,487

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(หนวย: พันบาท)

5

118,094

118,099

2

921,422

921,424

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา - ราคาทุน

บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา           

      เงินลงทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา - มูลคายุติธรรม

เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน

รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(หนวย: พันบาท)

 

12,639

74

12,713

162

12,875

 

-

-

-

-

-
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เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาขางตน จัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมเปนระดับ 2

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ซื้อระหวางป

ขายระหวางป

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - สุทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

 

-

820,000

(807,361)

74

12,713

9. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อื่น 

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

ยังไมถึงกำหนดชำระ

คางชำระ 

นอยกวา 3 เดือน

3 - 6 เดือน

รวม

ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
  

54

-

-

-

54

  

198

-

397

5

600

  

1,764

-

-

-

1,764

  

6,510

-

397

5

6,912

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

ยังไมถึงกำหนดชำระ

คางชำระ 

นอยกวา 3 เดือน

3 - 6 เดือน

6 - 12 เดือน

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป

รวม

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
  

579,567

136,898

90,792

302,840

8,151

1,118,248

  

209,508

274,312

225,210

30,356

2,344

741,730

  

569,959

128,445

83,677

280,764

2,036

1,064,881

  

188,843

242,478

223,819

24,045

2,344

681,529

(หนวย: พันบาท)
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10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากธนาคารซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯไดรับจากสถาบันการเงินตามที่กลาว

ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

12. สินทรัพยไมมีตัวตน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้

ยอดคงคางของลูกหนีก้ารคาขางตน ไดรวมลูกหนีก้ารคาจํานวนเงินรวมประมาณ 135 ลานบาท (2560: 460 ลานบาท) 

ซึ่งนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ และขายลดแกสถาบันการเงินโดยสถาบันการเงินดังกลาวมีสิทธิไลเบี้ย

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รายไดคางรับ - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(2,028)

1,116,220

1,116,274

291

1,025

-

1,316

1,117,590

(2,426)

739,304

739,904

73

-

-

73

739,977

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(หนวย: พันบาท)

(2,028)

1,062,853

1,064,617

7

1,025

52

1,084

1,065,701

(2,426)

679,103

686,015

73

-

4

77

686,092

บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จำกัด   

บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น นิวส จำกัด 

รวม

100,000

1,000

1,000

1,000

100,000

1,000

1,000

1,000

100

100

100

100

100

100

100

100

100,000

1,000

1,000

1,000

103,000

100,000

1,000

1,000

1,000

103,000

(หนวย: พันบาท)

(รอยละ)
2561

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุนทุนเรียกชำระแลวบริษัท

25602561 2560 2561 2560
(รอยละ)

(หนวย: พันบาท)

คาสิทธิรายการ - ราคาทุน

หัก  คาตัดจำหนายสะสม

หัก  คาเผื่อการดอยคา

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,154,785

(1,966,767)

(7,007)

1,181,011

2,378,640

(1,187,363)

(7,007)

1,184,270

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

3,158,391

(1,966,767)

(7,007)

1,184,617

2,379,919

(1,187,293)

(7,007)

1,185,619
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การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2561 และ 2560 แสดงไดดังนี้

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยลูกหนีก้ารคาและเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14. เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อื่น

15.   หุนกูระยะยาว

2561 2560 2561 2560

(หนวย: พันบาท)

ราคาตามบัญชีตนป

ซื้อเพิ่ม

คาตัดจำหนาย

ราคาตามบัญชีปลายป

1,184,270

776,145

(779,404)

1,181,011

1,023,016

777,496

(616,242)

1,184,270

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,185,619

778,472

(779,474)

1,184,617

1,023,161

778,631

(616,173)

1,185,619

2561 2560

(หนวย: พันบาท)

เจาหนี้แฟคเตอริ่ง

ตั๋วสัญญาใชเงิน

รวม

MRR

4.00, MOR-1

-

93,953

93,953

482,665

40,480

523,145

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

61,220

-

26,134

234

45,023

132,611

-

22,710

-

26,772

381

29,742

79,605

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(หนวย: พันบาท)

28,200

59,969

71

23,875

234

42,981

155,330

10,765

21,372

71

24,718

381

28,838

86,145

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

บวก: ออกจำหนายระหวางป

หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี

 จายชำระหุนกูครบกำหนดระหวางป

บวก: ตัดจำหนายคาใชจายในการออกหุนกู

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

599,042

900,000

(17,589)

(610,000)

13,175

884,628

-

884,628

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)
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สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูครั้งที่ 1/2561 

เปนจํานวนเงิน 400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.50 ตอป และมีอายุ 2 ป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

สวนเงินตนหุนกูมีกําหนดชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูทั้งจํานวน หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนดิระบุชื่อผูถือ 

ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือ             หุนกู 

โดยเปนการเสนอขายแกผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

บริษัทฯไดออกจําหนายหุนกูเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 400 ลานบาท 

โดยนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูครั้งนี้ไปชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และ       29 

กรกฎาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 400 ลานบาท

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                              

ไดอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูครั้งที่ 2/2561 เปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.50 ตอป 

และมีอายุ 1 ป 11 เดือน 28 วัน กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน สวนเงินตนหุนกู                      

มีกําหนดชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูทั้งจํานวน หุนกูดังกลาวเปนหุนกูชนดิระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ มีประกัน 

และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยเปนการเสนอขายแกผูลงทุนสถาบันหรือ                                                                  

ผูลงทุนรายใหญ

บริษัทฯไดออกจําหนายหุนกูเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท 

โดยนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูครั้งนี้ไปชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 210 

ลานบาท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนนิงาน

หุนกูครั้งที่ 2/2561 ดังกลาวคํ้าประกันโดยหุนสามัญของบริษัทฯซึ่งถือโดยกรรมการบริษัทฯจํานวน 86,206,897 หุน 

ราคาเฉลี่ยหุนละ 11.60 บาท (คํานวณจากราคาปดเฉลี่ยยอนหลัง 30 วันทําการ ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึง 17 

ตุลาคม 2561) รวมมูลคา 1,000 ลานบาท

หุนกูดังกลาวมีขอกําหนดวาดวยหนาที่ของผูออกหุนกู และมีขอกําหนดเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ ณ 

วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส และ ณ วันสิ้นปบัญชี

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานซึ่งเปนเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้

16. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน 

(หนวย: พันบาท)

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนกังานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป

สสวนที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน:

ตนทุนบริการในปจจุบัน 

ตนทุนดอกเบี้ย

สวนที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

9,764

2,231

232

-

12,227

5,106

1,606

206

2,846

9,764

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

9,575

1,867

225

-

11,667

5,106

1,418

205

2,846

9,575

(หนวย: พันบาท)

ตนทุนคาสิทธิและบริการ

คาใชจายในการขายและการบริหาร

รวมคาใชจายที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน

-

2,463

2,463

-

1,812

1,812

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2561

-

2,092

2,092

-

1,623

1,623
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ

ประมาณ 12 ป (2560: 12 ป) และบริษัทยอยประมาณ 23 ป (2560: 23 ป)

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานฉบับใหม 

ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมน้ีกําหนด

อัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชย

ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 

2 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2 ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

โดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช

(หนวย: รอยละตอป)

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

2.57 - 3.24

0 - 3

5 - 13

2.57 - 3.24

0 - 3

5 - 13

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

2.57

0 - 3

5

2.57

0 - 3

5

(หนวย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

(1,065)

995

(1,117)

1,255

(207)

248

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

(998)

945

(1,045)

1,173

(166)

219

(หนวย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

(836)

746

(873)

984

(100)

187

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

(808)

728

(843)

949

(86)

173

159
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติที่สําคัญดังตอไปนี้

ก) อนมุติัเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯโดยเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯจาก 270 ลานบาท (จาํนวน 540,000,000 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท) เปน 324 ลานบาท (จํานวน 648,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท) 

ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณชิยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ข) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ นสามัญ ครั้งที่ 1 (JKN-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมโดยรายละเอียด

เบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีดังนี้ 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุนสามัญของบรษิทั เจเคเอน็ โกลบอล  มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

     ครั้งที่ 1 (JKN-W1) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน

     หุนสามัญ 5 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

ชนดิ    : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  : 2 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย  : ไมเกิน 108,000,000 หนวย

ราคาเสนอขายตอหนวย  : หนวยละ 0 บาท

อัตราการใชสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน

ราคาการใชสิทธิ   : 15 บาท 

ระยะเวลาการใชสิทธิ  : ครัง้แรก 14 ธนัวาคม 2561 คร้ังทีส่อง 14 มถินุายน 2562 ครัง้ทีส่าม 13 ธันวาคม  

     2562 และครั้งสุดทาย 8 พฤษภาคม 2563

วันใชสิทธิครั้งแรก   : 14 ธันวาคม 2561

วันใชสิทธิครั้งสุดทาย  : 8 พฤษภาคม 2563

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจํา

ปสวนหนึง่ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน

สํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 107,997,631 หนวย เนื่องจากยังไมมีการใชสิทธิ

17. ทุนเรือนหุน 

18. สํารองตามกฎหมาย

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้

19. คาใชจายตามลักษณะ

(หนวย: พันบาท)

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน

คาลิขสิทธิตัดจำหนาย

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ

คาพากยและคาแปลบท

ตนทุนสินคาเพื่อขาย

คาเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

86,787

779,404

50,097

37,923

13,659

5

67,374

616,242

33,994

15,673

5,480

22,193

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

82,482

779,475

54,474

37,923

13,659

5

60,116

616,173

30,660

15,661

5,480

22,114
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คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป

ผลกระทบตอภาษีเงินไดจากคาใชจายที่เกี่ยวกับการ

 เสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้ง

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน

 เบ็ดเสร็จ

 2561

59,184

8

59,192

46,221

6,879

(462)

52,638

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

57,410

-

77

57,487

46,268

6,879

(419)

52,728

(หนวย: พันบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

รวม

569

569

-

-

-

-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

569

569

20. ภาษีเงินได 

(หนวย: พันบาท)

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการทำงบการเงินรวม

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับรายการขาดทุนทางภาษี

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:

   คาใชจายตองหาม

   คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น

   อื่น ๆ

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

286,874

รอยละ 20

57,375

2,012

149

278

(805)

183

59,192

240,309

รอยละ 20

48,062

1,699

200

4,991

(57)

(2,257)

52,638

250,848

รอยละ 20

50,170

-

-

4,789

(20)

(2,211)

52,728

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

289,020

รอยละ 20

57,804

-

-

265

(765)

183

57,487
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)ดวย

จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

กําไรตอหุ นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผู ถือหุ นของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนกัของหุนสามัญ

ที่บริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยสมมติวาไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนหุน

สามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณได ดังนี้                                                 

ไมมีการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เพราะไมมีจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่บริษัทฯตองออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เน่ืองจากราคาใชสิทธิสูงกวา

มูลคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทฯ                                                

ขอมลูสวนงานดาํเนินงานทีน่าํเสนอนีส้อดคลองกบัรายงานภายในของกลุมบริษทัทีผู่มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงาน

ไดรบัและสอบทานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใชในการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกบัสวนงานและประเมนิผลการดาํเนนิงาน

ของสวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนนิงานของกลุมบริษัทคือ คณะกรรมการบริษัทฯ                                                

21. กําไรตอหุน

22. สวนงานดําเนนิงาน

(หนวย: พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน

  สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  ตัดจำหนายคาใชจายในการออกหุนกู

รวมสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                           

 

405

1,173

2,445

-

(3,074)

949

 

485

705

1,953

5

(2,191)

957

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

2561 2560 2561 2560

 

405

1,173

2,333

-

(3,074)

837

 

485

705

1,915

-

(2,191)

914

(หนวย: พันบาท)

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (พันหุน)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)

กำไรตอหุนปรับลด (บาท/หุน)

227,682

540,000

0.42

0.42

187,670

413,425

0.45

0.45

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 25602561

231,533

540,000

0.43

0.43

198,120

413,425

0.48

0.48
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เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ 

กลุมบริษัทมีสวนงานท่ีรายงานท้ังส้ิน 3 สวนงาน ดังน้ี 

 • ธุรกิจขายสิทธิ

 • ธุรกิจบริการโฆษณา

 • ธุรกิจอ่ืน ๆ

ผูมอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการดาํเนนิงานของแตละหนวยธรุกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถปุระสงคในการตดัสินใจเกีย่วกบั

การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุมบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจาก

กาํไรหรอืขาดทนุจากการดาํเนนิงานและสนิทรพัยรวมซึง่วดัมลูคาโดยใชเกณฑเดยีวกบัทีใ่ชในการวัดกําไรหรือขาดทนุจากการ

ดําเนนิงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน

การบนัทกึบญัชสํีาหรบัรายการระหวางสวนงานทีร่ายงานเปนไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการธรุกิจกบับคุคลภายนอก
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)ดวย

จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

กําไรตอหุ นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผู ถือหุ นของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนกัของหุนสามัญ

ที่บริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยสมมติวาไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนหุน

สามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคํานวณได ดังนี้                                                 

ไมมีการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เพราะไมมีจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่บริษัทฯตองออกสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เน่ืองจากราคาใชสิทธิสูงกวา

มูลคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทฯ                                                

ขอมลูสวนงานดาํเนินงานทีน่าํเสนอนีส้อดคลองกบัรายงานภายในของกลุมบริษทัทีผู่มอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงาน

ไดรบัและสอบทานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใชในการตดัสินใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกบัสวนงานและประเมนิผลการดาํเนนิงาน

ของสวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนนิงานของกลุมบริษัทคือ คณะกรรมการบริษัทฯ                                                

21. กําไรตอหุน

22. สวนงานดําเนนิงาน

(หนวย: พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน

  สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

  ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

  ตัดจำหนายคาใชจายในการออกหุนกู

รวมสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                           

 

405

1,173

2,445

-

(3,074)

949

 

485

705

1,953

5

(2,191)

957

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

2561 2560 2561 2560

 

405

1,173

2,333

-

(3,074)

837

 

485

705

1,915

-

(2,191)

914

(หนวย: พันบาท)

กำไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (พันหุน)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)

กำไรตอหุนปรับลด (บาท/หุน)

227,682

540,000

0.42

0.42

187,670

413,425

0.45

0.45

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 25602561

231,533

540,000

0.43

0.43

198,120

413,425

0.48

0.48
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ขอมูลรายไดและกําไร และสินทรัพยรวม ของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

 รายได

รายไดจากลูกคาภายน
อก

รายไดระหวางสวนงาน

รวมรายได

กำไรของสวนงาน

รายไดอื่น

คาใชจายในการขายและบริการ

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายทางการเงิน

ธุรกิจขายสิทธิ
ธุรกิจบริการโฆ

ษ
ณ

า
ธุรกิจอื่น

 ๆ
รวมสวนงาน

การตัดรายการระหวางกัน
งบการเงิน

รวม

(หน
วย: ลาน

บาท)

(หน
วย: ลาน

บาท)

2561

1,35429

1,383

525

2560

1,08946

1,135

486

256150267622

256065107513

2561-333

2560-333

2561

1,40458

1,462

550

2560

1,15459

1,213

502

2561-

(58)

(58)

(24)

2560-

(59)

(59)

(14)

2561

1,404-

1,404

52618

(52)

(138)

(67)

2560

1,154-

1,154

4882

(32)

(132)

(85)

คาใชจายภาษ
ีเงิน

ได

กำไรสำหรับป

ธุรกิจขายสิทธิ
ธุรกิจบริการโฆ

ษ
ณ

า
ธุรกิจอื่น

 ๆ
รวมสวนงาน

การตัดรายการระหวางกัน
งบการเงิน

รวม

2561
2560

2561
2560

2561
2560

2561
2560

2561
2560

2561

(59)

228

2560

(53)

188

 สินทรัพ
ยรวม

ธุรกิจขายสิทธิ
ธุรกิจบริการโฆ

ษ
ณ

า
ธุรกิจอื่น

 ๆ
รวมสวนงาน

การตัดรายการระหวางกัน
งบการเงิน

รวม

2561

3,290

2560

3,167

2561

127

2560

123

25611

25601

2561

3,418

2560

3,291

2561

(167)

2560

(152)

2561

3,251

2560

3,139

165
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน 

จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

ขอมูลเกี่ยวของกับลูกคารายใหญ

ในป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสี่ราย เปนจํานวนเงิน 176 ลานบาท 175 ลานบาท 172 ลานบาท 

และ 171 ลานบาท (ป 2560 มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสามราย เปนจํานวนเงิน 311 ลานบาท  244 ลานบาท และ 

176 ลานบาท)

กลุมบรษิทัและพนักงานบรษิทัฯไดรวมกันจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 

โดยกลุมบริษัทและพนกังานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงาน

ตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 

1,643,987 บาท (2560: 678,808 บาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน 1,607,987 บาท (2560: 641,680 บาท)

23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 กลุมบรษิทัมภีาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจายฝายทนุ เปนจาํนวนเงนิ  8 ลานเหรยีญสหรฐัฯ (2560: 4 ลานเหรยีญสหรฐัฯ) 

ทีเ่กีย่วของกับการจดัซือ้คาสทิธริายการ และจาํนวนเงนิ 3 ลานบาท และ 0.2 ลานเหรียญสหรฐัฯ (2560: 1 ลานบาท และ 0.1 

ลานเหรยีญสหรัฐฯ) ทีเ่ก่ียวของกบัการซือ้อปุกรณและซอฟทแวรคอมพิวเตอร

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

กลุมบริษทัไดทําสญัญาเชาดาํเนนิงานและบรกิารทีเ่กีย่วของกบัการเชาพืน้ทีอ่าคารสาํนกังาน เชาพืน้ทีโ่ฆษณา บริการขึน้ชองดาวเทียม 

และบริการสวนกลาง และระบบสาธารณปูโภค อายุของสัญญามรีะยะเวลาตัง้แต 1 ถึง 3 ป

24.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนนิงานและบริการ

บรษิทัฯไดทาํสญัญาคาสทิธิและสญัญาการรบัความชวยเหลือทางเทคนิคกบับรษิทัทีไ่มเก่ียวของกนัแหงหนึง่ในตางประเทศเพือ่การใช

เครือ่งหมายการคา และบรกิารทางดานเทคนคิ โดยภายใตเงือ่นไขตามสญัญาคาสทิธิบริษทัฯตองจายคาสทิธิตามอัตราทีร่ะบุในสญัญา

ดงักลาวเปนจาํนวนเงนิประมาณ 4 ลานเหรียญสหรฐัฯ (2560: 4 ลานเหรยีญสหรฐัฯ)

กลุมบริษทัมจีาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่องจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสญัญาเชาดาํเนนิงานและบรกิารทีเ่ก่ียวของท่ีบอกเลกิไมได ดงันี้

เครือ่งมอืทางการเงนิทีสํ่าคญัของกลุมบรษัิทตามทีนิ่ยามอยูในมาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบดวย เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด เงนิลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ 

เงินใหกูยมื เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่ เงนิกูยมืระยะสัน้ และเงนิกูยมืระยะยาว กลุมบรษัิทมีความเสีย่งทีเ่ก่ียวของกับเคร่ืองมอื

ทางการเงินดงักลาว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้

24.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว

25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

(หนวย: ลานบาท)

จายชำระ

ภายใน1 ป

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป

23

20

18

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 25602561

16

20

10

3

166
P A G E

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2561



กลุมบรษัิทมีความเสีย่งดานการใหสนิเช่ือทีเ่กีย่วเนือ่งกับลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ และเงนิใหกูยืม ฝายบริหารควบคมุความเสีย่ง

นีโ้ดยการกาํหนดใหมนีโยบายและวธีิการในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้กลุมบรษิทัจงึไมคาดวาจะไดรบัความเสยีหาย

ทีเ่ปนสาระสาํคญัจากการใหสนิเช่ือ จาํนวนเงนิสงูสดุทีก่ลุมบริษทัอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคอืมูลคาตามบัญชีของลกูหนี้

การคาและลกูหนีอ่ื้น และเงนิใหกูยมื ทีแ่สดงอยูในงบแสดงฐานะการเงนิ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

กลุมบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีสํ่าคัญอันเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ และเงนิ กูยมืระยะสัน้จากธนาคาร 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับ

อตัราตลาดในปจจบุนั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนด

อตัราดอกเบีย้ใหม (หากวันทีม่กีารกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดงันี้    

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มากกวา

5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

 

-

-

-

16

16

30

-

-

4

34

 

50

13

1,118

-

1,181

-

133

-

-

133

 

126

13

1,118

16

1,273

94

133

885

12

1,124

 

0.38 - 0.75

-

-

0.50 - 1.05

หมายเหตุ 13

-

6.50

5.28 - 9.42

 

-

-

-

-

-

-

-

885

8

893

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

76

-

-

-

76

64

-

-

-

64

(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มากกวา

5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

 

-

-

79

79

30

-

599

2

631

 

10

740

-

750

-

80

-

-

80

 

925

740

79

1,744

523

80

599

9

1,211

 

0.40

-

1.00

หมายเหตุ 13

-

6.25 - 6.75

6.12 - 9.42

 

-

-

-

-

-

-

-

7

7

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

915

-

-

915

493

-

-

-

493
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(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มากกวา

5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินใหกูยืม

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

 

-

-

-

-

16

16

30

-

-

4

34

 

43

13

1,066

-

-

1,122

-

155

-

-

155

 

118

13

1,066

1

16

1,214

94

155

885

12

1,146

 

0.38 - 0.75

-

-

MOR

0.50 - 1.05

หมายเหตุ 13

-

6.50

5.28 - 9.42

 

-

-

-

-

-

-

-

-

885

8

893

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

75

-

-

1

-

76

64

-

-

-

64

(หนวย: ลานบาท)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตราดอกเบี้ยคงที่ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มากกวา

5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แทจริง

(รอยละตอป)

ไมมี

อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หุนกู

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ

 

-

-

79

79

30

-

599

2

631

 

8

686

-

694

-

86

-

-

86

 

921

686

79

1,686

523

86

599

9

1,217

 

0.40

-

1.00

  หมายเหตุ 13

-

6.25 - 6.75

6.12- 9.42

 

-

-

-

-

-

-

-

7

7

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

913

-

-

913

493

-

-

-

493
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กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อคาสิทธิรายการเปนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึง่ปเพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการบริหารความเส่ียง

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสนิทรัพยและหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ปนสกลุเงนิตราตางประเทศ ดงันี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสวนใหญของกลุมบรษิทัจดัอยูในประเภทระยะส้ัน หรอืมอัีตราดอกเบีย้ใกลเคียงกบัอตัราดอกเบีย้

ในตลาด กลุมบรษิทัจงึประมาณมลูคายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกลเคียงกบัมลูคาตามบัญชีทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝาย

มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด 

หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม

25.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของกลุมบริษัท คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนนุการ

ดําเนนิธุรกิจของกลุมบริษัทและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีอัตรา

สวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.58:1 (2560: 0.72:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.59:1 (2560: 0.73:1)

26. การบริหารจัดการทุน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 

28. การอนุมัติงบการเงิน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติที่สําคัญดังตอไปนี้

ก) อนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของป 2561 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท ตอหุนสามัญจํานวน 

540,000,000 หุน เปนจํานวนเงินรวม 91.8 ลานบาท โดยจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุม

สามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯตอไป

ข) อนุมัติใหบริษัทฯลงทุนเพิ่มในหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด จํานวน 590,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 59,000,000 บาท ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯในบริษัทยอย

ดังกลาวคงเดิมที่รอยละ 100

ค) อนุมัติใหบริษัทฯลงทุนเพิ่มในหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด จํานวน 90,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 9,000,000 บาท ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯในบริษัทยอยดังกลาว

คงเดิมที่รอยละ 100

27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

สกุลเงิน

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน        อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

(ลาน)

11.65

(ลาน)

-

(ลาน)

1.4

(ลาน)

0.51 32.45 32.85

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

สกุลเงิน

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2561

จำนวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา       วันครบกำหนดตามสัญญา           

(ลาน)

11.65
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

33.03 - 33.07 11 กุมภาพันธ 2562
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ชื่อบริษัท    

ชื่อภาษาอังกฤษ   

ชื่อยอ   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 

ที่ตั้งสํานกังานใหญ 

เลขทะเบียนบริษัท   

Website บริษัท   

โทรศัพท    

โทรสาร  

ทุนจดทะเบียน   

มูลคาที่ตราไว (พาร) หุนละ  

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

: บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

: JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

: JKN

: 1) ใหบริการและจําหนายลิขสิทธิ์คอนเทนตใหผู ประกอบธุรกิจ

  สื่อทั้งในและตางประเทศ เชน สื่อโทรทัศนทุกระบบ สื่อออนไลน 

  (Video On Demand หรือ VOD)  และผูประกอบการธุรกิจ

  โฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home Entert ainment) เปนตน รวม

  ถงึการเปนตวัแทนการจดัจาํหนายลขิสทิธิอ์นเทนตไปยงัตางประเทศ

 2)  ให บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ สินค าและ

  ผลิตภัณฑทางสถานีโทรทัศนทั้งผานดาวเทียมและระบบดิจิตอล

 3)     จําหนายผลิตภัณฑ

: 45/14 อาคารเจเคเอน็ แกลเลอรี ่ศาลายา หมูที ่1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน 

 จังหวัดนครปฐม 73210

: 0107559000303

: http://www.jknglobal.com

: (66) 2482 2273-4

: (66) 2482 2275

:  324,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

:  0.50 บาท

:  270,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสํานกังานใหญ

โทรศัพท

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาที่ตราไว (พาร) หุนละ

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

 

: บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด

: 0105556143985  

: สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมประเภท เอ็นเตอรเทนเมนต ชองรายการ  

 “JKN Dramax” และใหบริการเวลาโฆษณา

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมูที่ 1 ตําบลทรงคนอง   

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

: (66) 2482 2273-4

: (66) 2482 2275

:  100,000,000 บาท 

:  100 บาท 

:  100,000,000 บาท

:  99.99% 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสํานกังานใหญ

โทรศัพท

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาที่ตราไว (พาร) หุนละ

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

: บริษัท เจเคเอ็น นิวส จํากัด 

: 0735557003294   

: ดําเนนิธุรกิจผลิตรายการขาวเก่ียวกับเศรษฐกิจภายใตช่ือ JKN-CNBC  

 ซึ่งจะเริ่มออกอากาศประมาณเดือนมิถุนายน 2562ผานทางสถานีโทรทัศน

 ในระบบดิจิตอล และสื่อออนไลน

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมูที่ 1 ตําบลทรงคนอง   

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

: (66) 2482 2273-4

: (66) 2482 2275

:  1,000,000 บาท 

:  100 บาท 

:  1,000,000 บาท

:  99.98% 

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสํานกังานใหญ

โทรศัพท

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาที่ตราไว (พาร) หุนละ

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

: บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด 

: 0735557001364  

: ธุรกิจตัวแทนจําหนายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศนในระบบดาวเทียม  

 ชอง “JKN Dramax” รายการขาวเกีย่วกบัเศรษฐกิจ ภายใตชือ่ JKN-CNBC  

 และสถานชีองอื่นๆ ภายใตสิทธิในการจําหนายของกลุมบริษัท

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมูที่ 1 ตําบลทรงคนอง   

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

: (66) 2482 2273-4

: (66) 2482 2275

:  1000,000 บาท 

:  100 บาท 

:  1,000,000 บาท

:  99.98% 

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งสํานกังานใหญ

โทรศัพท

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน 

มูลคาที่ตราไว (พาร) หุนละ

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

 

: บริษัท เจเคเอ็น โนวเลดจ จํากัด 

: 0735557001925 

: อยูระหวางการศึกษาธุรกิจสถาบันฝกอบรมบุคคล คณะบุคคล/ นติิบุคคล

: 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา หมูที่ 1 ตําบลทรงคนอง   

 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

: (66) 2482 2273-4

: (66) 2482 2275

:  1000,000 บาท 

:  100 บาท 

:  1,000,000 บาท

:  99.98% 
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นายทะเบียนหลักทรัพย   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)

 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 10400

 โทรศัพท : (66) 2009 9000

 โทรสาร :  (66) 2009 9991

 SET Contact center : (66) 2009 9999

ผูสอบบัญชี   : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด

 ชั้น 33 เลครัชดา ออฟฟช คอมเพล็กซ 

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย   

 กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท :  (66) 2264 0777

 โทรสาร : (66) 2264 0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย   : บริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอร จํากัด

 ชั้น 23 ยูนติ C และ F อาคารเกษรทาวเวอร เลขที่ 127 ถนนราชดําริ  

 แขวงลุมพินี

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท : (66) 2838 1771

 โทรสาร : (66) 2838 1795

ขอมูลสําคัญอื่น 

 - ไมมี -   

ขอมูลของบุคคลอางอิง
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